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VJ Robsom e DJ Juno (foto reprodução - Instagram).

No Brasil, a palavra VJ ficou conhecida em meados dos anos 90 através da antiga MTV Brasil, que 
tratava seus apresentadores de videoclipes pelo termo, tendo sido assim uma das grandes respon-
sáveis pela popularização do termo e, por vezes, fazendo despertar em muitos jovens da época a 
vontade de se tornar VJs como foi o caso do DJ Juno, “Eu sempre amei videoclipes, acho uma fer-
ramenta incrível dentro da música, pois o artista consegue ilustrar tudo o que ele pensou para 
aquela música. É uma forma incrível do artista se expressar. E todo mundo que cresceu vendo a 
MTV sempre quis ser um "VJ".

Equipe de VJs da MTV Brasil nos anos 90.

O VJ (abreviação de Video Jockey ou Visual Jockey) tem como função trazer uma experiência dife-
rente a seu público com estímulos visuais que associam vídeos, trechos de filmes, gifs, textos, fotos 
e imagens mixadas no ritmo da música que está sendo tocada. Prática que tem dado muito certo 
para o VJ Greg, “eu invento um videoclipe, eu crio um videoclipe com imagens, trechos de filmes. 
Adoro colocar trechos de filmes e uma música que casa bem e isso foi dando muito certo. Fui 
tendo um público muito cativo, que começou a me seguir porque eu dava cara pros artistas; até 
então, as pessoas ouviam a música mas não sabiam quem era”.

VD Greg no TV Bar / RJ (foto reprodução - Instagram).

VJs é a Arte de “mixar” vídeos e imagens para trazer uma experiência de imersão ao público.

A música por si só é capaz de nos transportar por eras, sentimentos, lembranças e fazer sonhar. Já 
a música aliada a outros estímulos sensoriais como visão, tato, olfato é capaz de nos fazer imergir 
em uma experiência ainda mais profunda e extraordinária, capaz, muitas vezes, de se tornar ines-
quecível em nossas memórias. 

Música para ver!
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reportagem de
rodrigo izaú.

Visões ainda mais otimistas sobre o futuro da profissão ficam claras ao se conversar com o DJ 
James Cullen e o VJ Greg que dizem respectivamente “No futuro, eu prevejo que os VJs e DVJs 
serão populares, assim como os DJs são hoje. É uma evolução gradativa que acompanha o merca-
do da música, que também está cada vez mais focado no audiovisual com videoclipes e DVDs no 
mais alto nível de produção”, “que ainda tem gente que não conhece, é uma coisa que chama 
muita atenção porque é um entretenimento. Você pode dançar, você pode curtir, você vai se sur-
preender com as imagens, você vai ver o artista e eu gosto muito de tocar coisas ao vivo, surpreen
dentes, então é legal". 

DJ James Cullen (foto reprodução - Instagram).

Com todos esses acontecimentos, o que tem ficado bem claro para todos que trabalham nesse 
mercado de eventos é não só a sua fragilidade, mas também a necessidade de inovar e se reinven-
tar e trazer novidades para assim poder trazer de volta ao público a vontade de voltar a frequentar 
festas e também trazer novos públicos para os eventos como fala o DJ Di Andrade, “Com a reto-
mada do setor se iniciando, novas ideias serão necessárias. Reinventar a forma como o público vi-
vencia os eventos e reconquistar o público não somente pelos ouvidos, mas também pelos olhos 
pode ser um caminho a ser seguido.”

DJ Di Andrade (foto reprodução - Instagram).

Gustavo Klein (foto reprodução - Instagram).

Atualmente, devido a pandemia da Covid-19, o mercado de eventos é um dos que mais tem sofri-
do com restrições necessárias para minimizar os efeitos da pandemia, e para os VJs isso se torna 
ainda mais complicado, pois nem todas as casas e eventos que hoje conseguem estar funcionando 
dentro das novas regras e possuem a estrutura necessária para os VJs poderem desenvolver o seu 
trabalho como deixa claro Gustavo Klein “o VJ tem essa especificidade da imagem. Precisa de 
uma tela para projetar e nem todas as casas de festas e eventos dispõe de um lugar para isso ou, 
às vezes, de permitir essa ligação do mesmo computador emitir a imagem e o som simultaneamen-
te” opinião essa corroborada pelo DJ Di Andrade “Existe um investimento necessário das casas 
com equipamento adequado para este tipo de atuação e vejo poucas que oferecem isso para que 
seja possível produzir este tipo de evento.”
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Foto de divulgação.

O que lhe motivou a levar representatividade 
às mulheres lésbicas com sua música?

SóSó o fato de termos uma mulher lésbica alcan-
çando sonhos já é gratificante demais. Mesmo 
em 2020 muitas portas se fecham apenas por 
nossa orientação, por não estarmos dentro do 
“padrão”. E eu quero mostrar cada vez mais isso, 
que nós mulheres e lésbicas podemos sim estar-
mos onde quisermos!

Como é seu processo criativo?

Eu tento entender o que está acontecendo no 
mundo da música, o que as pessoas estão ouvin-
do e curtindo e, a partir daí, tento colocar um 
pouquinho de mim também nas músicas, pra ser 
o diferencial.

Heey Cat, como iniciou sua vida artística?

Primeiro obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, eu comecei com vídeos no YouTube contando 
um pouco da minha vida. Sobre coisas que as pessoas não gostam muito de falar, mas que está 
presente na realidade de muitas. E a partir dali já comecei a ser, de uma certa forma, representativi-
dade para muitas.

Heey Cat.

“
“

...termos uma
mulher lésbica
alcançando
sonhos já é
gratificante
demais.

Conheça a mulher que conquistou mi-
lhares de fãs com autenticidade, com 
carisma, com talento e com sua repre-
sentatividade.

Catarina Alexandre, DJ conhecida 
como Heey Cat, tem como foco levar 
a música através de shows e redes so-
ciais como forma de alegria e repre-
sentatividade para mulheres lésbicas. 

Foto de divulgação.

YouTuber e DJ: um talento que está conquistando o mundo
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reportagem de
sandro arnaldo.

Nos dias de hoje, representatividade é muito importante para trazer alegria e força para pes-
soas que possuem pouco espaço e voz no mundo. Seu trabalho artístico e sua voz tem grande 
valor para todos que procuram um mundo melhor.

Obrigada, isso é o que sempre buscamos, espaço e visibilidade.

Durante sua carreira você teve diversos trabalhos e, entre eles, você foi DJ residente durante 
uma semana no MULTISHOW. Como foi essa experiência para você?

Foi muito legal! Nunca passou pela minha cabeça estar ali passando na TV. É bom saber que esse 
trabalho está sendo reconhecido, mas isso ainda é só o começo.

Em suas redes sociais vimos vários fãs do seu trabalho. Como é sua relação com eles e com os 
fã-clubes?

Eu amo os meus fãs, sem eles eu não estaria aqui. Leio todas as mensagens e tento sempre respon-
der. Gosto de mostrar pra que eu estou ali, que sou ser humano, que tenho sentimentos e compar-
tilho tudo com muita transparência.

Qual mensagem você deixa para seus fãs?

Acreditem sempre nos seus sonhos, é clichê, mas são eles que nos levam muito longe.

O que podemos esperar de Heey Cat em 2021?

Que em 2021 todo o trabalho feito em 2020 seja reconhecido, que eu consiga estar cada vez em 
mais lugares levando essa representatividade.

Para encerrarmos essa entrevista com chave de ouro, gostaríamos de saber seu maior sonho.

Meu maior sonho pMeu maior sonho profissional é tocar fora do Brasil, quem sabe um dia!

Gostou dessa entrevista? Então não perca tempo. Siga Heey Cat nas redes sociais, YouTube, Insta-
gram e Twitter. A Colors DJ apoia artistas que doam seu tempo para tornar nossa cena mais forte, 
um mundo onde você se sinta representado. 

Foto de divulgação.
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Dua Lipa – Créditos: Hugo Comte.

Por gerações da nossa sociedade, a música vem sendo um dos principais elementos de conheci-
mento, de entretenimento e de trocas culturais. No ano de 2020, ela exerce o papel de protagonis-
ta na rotina de bilhões de indivíduos, funcionando como elemento de escape da realidade desafia-
dora que um planeta vivenciando uma pandemia pode proporcionar.

Para nossa sorte, fomos agraciados com uma quantidade de materiais de altíssima qualidade no 
cenário pop como não se via há anos.

Com o surgimento da realidade de um distanciamento social, a indústria musical vislumbrou a 
oportunidade de arriscar e se reinventar para conseguir atrair públicos, por meio de estratégias di-
gitais de divulgação e interação remota.

Movidos por um sentimento nostálgico e bastante íntimo, grande parte dos artistas buscou no pas-
sado inspirações para suas criações, reerguendo e ressignificando gêneros musicais que marcaram 
antigas gerações.

E é impossível deixar de citar os grandes destaques deste ano, que influenciaram a reascensão de 
um movimento disco contemporâneo: Dua Lipa e The Weeknd.

Com seus respectivos álbuns “Future Nostalgia” e “After Hours”, aclamadíssimos pela crítica espe-
cializada e pelo público, eles se consolidaram como fenômenos por entregarem smash hits que vi-
raram febre em plataformas como o TikTok, além de não saírem dos charts globais desde o lança-
mento dos seus lead singles “Don’t Start Now” e “Heartless”.

Dua Lipa virou figura nacionalmente conhecida através do Big Brother Brasil ao ser associada à 
trilha sonora do reality show e fazendo com que suas músicas pegassem as primeiras posições nos 
trends tupiniquins.

Foto de divulgação - Créditos: Official Chart.

vimos surgir uma nova
era disco em 2020?
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Janelle Monáe – Créditos: Divulgação Twitter.

Enquanto isso, “Blinding Lights” de The Weeknd tornou-se a música de um artista pop masculino 
que mais se manteve no topo da Billboard em todos os tempos!

E o que pode explicar este sucesso colossal? Bom, uma das respostas pode estar no fato de que 
ambos entregaram projetos sólidos cheios de identidade e que se mantêm coesos em cada passo 
de suas divulgações.

DuaDua Lipa inspirou-se em um ritmo disco funk alto astral, incorporando elementos visuais coloridos 
em um clima atrativo para as pistas de dança enquanto falava sobre empoderamento feminino em 
letras poderosas e cativantes.

Já The Weeknd apostou em clima mais sombrio, utilizando-se de influências de um post-disco e 
synthpop para criar um ambiente semelhante às obras de terror dos anos 80, quando as mensa-
gens de suas músicas tendem a uma melancolia e abordam explicitamente a temática da depen-
dência química.

Talvez a boa receptividade da sonoridade dos dois álbuns não cause tanto espanto ao analisar que 
suas essências provêm do maior fenômeno da dance music de todos os tempos: o gênero disco.

O QUE É A DISCO MUSIC?

Com manifestação na década de 70, o disco andou lado a lado com a funk music no cenário 
urbano e noturno dos Estados Unidos. Conhecido pelo termo “four on the floor”, o gênero é basi-
camente composto por marcações rítmicas 4/4 em que instrumentos como o bumbo estão presen-
tes a todo momento.

Sua flexibilidade é o elemento chave para a difusão do estilo mundo afora, já que sua métrica per-
mite uma combinação dos mais diversificados instrumentos, como sintetizadores, guitarras, tecla-
dos e o clássico LinnDrum, uma das aparelhagens elétricas pioneiras na dance music, frequente-
mente presente nas músicas de Prince, grande disseminador das variações da música pop.

O surgimento do disco deu-se através da mescla entre influências afro americanas, latinas e ítalo-a-
mericanas e da comunidade LGBTQIA+ por intermédio de clubes noturnos e fraternidades. Feliz-
mente estas raízes culturais permanecem vivas e atuantes em eventos, como em edições das festas 
cariocas V de Viadão, MORTA  e Injustiçada, focadas no enaltecimento e preservação da cultura 
LGBTQIA+.

Destacam-se importantes artistas representantes deste estilo, como Donna Summer, Gloria 
Gaynor, Bee Gees e os imortalizados Michael Jackson e Whitney Houston, cuja versatilidade mu-
sical contribuiu para popularizar o mais dançante dos ritmos musicais.

A ININTERRUPTA INFLUÊNCIA DO DISCO

Diversos setores investiram na inovação a partir de uma onda cultural em ascensão. O mundo da 
moda e as produções audiovisuais começaram a caminhar cada vez mais próximos, adotando ele-
mentos inspirados nas pistas de dança de Nova Iorque e Philadelphia, com cores vívidas, ilumina-
ção artificial, elementos espelhados e muito glamour.

A propagação da disco music ao redor do mundo também proporcionou sua combinação com 
outros ritmos, abrindo espaço a variações como o já citado disco funk, garage house e disco 
house, impulsionados por uma horda de DJs que mantêm estas vertentes aquecidas até a atualida-
de.

Uma participação mais ativa nas cenas eletrônica, R&B e até no rock, a partir da década de 80, deu 
lugar a um momento denominado pós-disco.

Apesar da prevalência majoritária de gêneros como o rock nos anos posteriores, o disco sempre 
manteve um espaço no mercado musical.

Artistas como Daft Punk reacenderam as atenções ao gênero com seu retorno às principais para-
das globais na década de 90 através da disco house.

Anos depois, Janelle Monáe e Bruno Mars, em outro caminho, mostraram-se ícones representan-
tes do disco funk, onde a forte utilização do baixo na construção de tracks o tornou insubstituível 
na música pop.
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Divas pop de diferentes eras também puderam mostrar a essência de seus trabalhos com uma va-
riação do disco numa releitura muito atraente. “Chromatica” de Lady Gaga e “DISCO” de Kylie 
Minogue marcaram o retorno glorioso do gênero às pistas de dança e conquistando de uma vez 
por todas as novas gerações de amantes de música.

A disco music nos presenteou com uma esperança de dias melhores em um ano tão difícil. Que 
suas letras e melodias positivas possam ser em breve vivenciadas fisicamente em um planeta que 
as pessoas re-experimentem o prazer da liberdade.

Referências:
KUFFEL, Veronica. Recycled Disco Funk: the sound of the year. The Badger Herald, 2020.
HAVENS, Lyndsey. How Dua Lipa is Leading the Charge Toward Disco – Influenced Production. Billboard, 2020.
CD Baby. Music Trends 2020: Where is the industry headed? DIY Musician, 2020.
SPANOS, Brittany. Could Disco Pave Pop’s Future? Rolling Stone, 2020.
ARNOLD, Chuck. Kylie Minogue’s new album seals the deal: Disco dance pop is back. New York Post, 2020.
PRISCO, Luiz. Onda noventista e dance music são as novas tendências da música pop em 2020. MetPRISCO, Luiz. Onda noventista e dance music são as novas tendências da música pop em 2020. Metrópoles, 2020.
OOI, Jensen. What makes The Weeknd and Dua Lipa's Marketing Campaigns Perfect? Turntable Thoughts, 2020.

Ouça nossa
PlayList!

bruno labanca:
colunista pop.

Kylie Minogue – Créditos: Divulgação Twitter.

A participação crescente do disco no cena pop junto com o resgate da vibe retrô fez com que, nos 
dias atuais, novos e já renomados artistas se destacassem mundialmente.

As faixas abaixo são alguns dos muitos exemplos de grande relevância:

“Juice” - Lizzo;
“Say So” - Doja Cat;
“SUPALONELY” - BENEE;
“I Feel Love” - Sam Smith;
“Midnight Sky” - “Midnight Sky” - Miley Cyrus;
“Ungodly Hour” - Chloe x Halle;
“The Other Side” - SZA & Justin Timberlake;
“Dynamite” - BTS;
“LA DI DA” - EVERGLOW.

No campo de lançamentos do ano de 2020, álbuns inteiros foram criados com a ambientação de 
uma discoteca do passado.

OO resgate à cultura clássica do disco com a máxima coesão e requinte pôde ser ouvida em “What’s 
your Pleasure” de Jessie Ware, bem como em “Róisín Machine” de Róisín Murphy.

https://open.spotify.com/playlist/2K5vQu8jyHtiw9IJS61Qh5?si=-0jL8Gc_SOKlqPDmXKviJw
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alison silva:
colunista pop.

"Say Só" – Doja Cat 

"Dream Girl"

"Savage" - Megan Thee

"Absolutely Anything" – CG5 feat. OR3O 

"You Got It" – Vedo

Alcançar o topo do ranking das músicas mais tocadas, nacionalmente, não é tarefa fácil. A nível in-
ternacional, é ainda mais difícil. Até um tempo atrás, os charts eram compostos somente por artis-
tas gigantes e, eventualmente, por músicas "chicletes" de artistas novos. Hoje, o cenário é bem di-
ferente. Artistas musicais do mundo todo têm a oportunidade de trabalhar e divulgar suas músicas 
de diferentes formas e competir nas paradas.

Eu duvido que você nunca tenha se deparado tentando reproduzir os famosos challenges musicais 
do TikTok! O aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos chinês se popularizou no mundo 
rapidamente e, ao mesmo tempo, o mercado fonográfico passou a enxergar o app como uma 
nova forma de fazer marketing. Hoje, o TikTok é o aplicativo mais baixado do mundo, com mais de 
2 bilhões de downloads e concentra um público jovem e consumidor de música.

OsOs primeiros challenges musicais surgiram por iniciativa dos próprios usuários, que hoje já passam, 
em média, mais de uma hora no aplicativo. O formato se baseia em criar danças fáceis e cheias de 
movimentos, a partir de pequenos trechos dançantes das músicas. Os desafios se tornaram febre 
e hoje são a maioria dos vídeos publicados no app. Tanto é assim, que empresários e artistas pas-
saram a investir e desenhar estratégias para realizar lançamentos dentro do aplicativo.

Enquanto alguns artistas já lançam seus novos singles com uma coreografia exclusiva para o 
TikTok, outras faixas mais antigas também ganham as dancinhas dos usuários. Ao observar o "Top 
Brasil" dentro do app, podemos ver que entre os sons mais utilizados pelos usuários para a criação 
dos vídeos, estão sucessos como "Shower", de Becky G, lançado em 2014. O reflexo deste "de-
senterro" pelos TikTokers, é que a faixa voltou a aparecer como a mais escutada da cantora, norte 
americana, no Spotify.

AA tendência dos challenges nos mostra como a criatividade, aliada a um bom produto, pode colo-
car qualquer artista em evidência, independente dos recursos, seguidores ou tempo de carreira. 
Sabemos que a maioria das pessoas estão conectadas no meio digital e estão dispostas a consumir 
conteúdo, principalmente música. E cabe aos artistas saberem trabalhar nesse ambiente, com cria-
tividade e sempre ligados às tendências.

Confira esta seleção de 5 músicas que viralizaram no Tik Tok em 2020:

TikTok: mais que um
aplicativo, uma ferramenta
de marketing

https://www.youtube.com/watch?v=pok8H_KF1FA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P9YwNtBS4m4
https://www.youtube.com/watch?v=eJEKHdvntPI
https://www.youtube.com/watch?v=VxeQ1NXeOFk
https://www.youtube.com/watch?v=BKJDpuUfXxA
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Anos 70. Década na qual a moda, estilo de vida e música convergiram no nascimento de um estilo 
musical grandioso: Disco. Disco vem da abreviação de DISCOTECA; clubes que emergiram rapida-
mente para este tipo de sonoridade e funcionavam como principal lugar de interação social da 
galera que queria dançar. A era Disco alavancou a carreira de muitos artistas e lançou luz sobre um 
novo profissional, o DJ, seu maior porta voz (ou porta-discos rs). Este novo gênero musical deu a 
luz também a um leque enorme de vertentes da música eletrônica que se popularizaram muito, 
dentre elas House Music, Techno e Tribal House. A House Music, e posteriormente o Techno, se-
guindo os passos da mãe Disco, ganharam atenção mundial da mídia e da indústria fonográfica ge-
rando fama e reconhecimento global para os DJs destas vertentes. Já o Tribal House ganhou muita 
força nas Boates (evolução dos Clubes Disco), principalmente entre a tribo LGBTQIA+, que preci-
sava de um lugar longe da violência e de julgamentos para dançar e ser feliz em segurança. Mas o 
Tribal, que há décadas embala os sábados de milhares de pessoas ao redor do mundo, ainda está 
engatinhando em busca de atenção da indústria musical. No Brasil e no mundo existe uma carên-
cia enorme de espaço nas rádios, TV e principalmente nas gravadoras para os artistas da Tribal 
House. Por que isto acontece? Existe um preconceito com a Cena? Com o estilo musical? Com 
seus Artistas?

Com o passar dos anos, o público gay foi saindo do armário e, consequentemente, os clubes LGB-
TQIA+ também. As boates, que ainda hoje são o maior palco para o Tribal, já deixaram de ser 
apenas “guetos” para se consolidarem como grandes empresas de entretenimento. Hoje são en-
grenagens geradoras de muita receita que estão em contínua expansão através de filiais e/ou da 
criação de grandes selos de festas itinerantes ou ainda em alguns casos, festivais. No entanto, seus 
artistas não ocupam os mesmos espaços e não são igualmente valorizados dentro da cena eletrôni-
ca brasileira em comparação aos artistas, por exemplo, do Brazilian Bass. Esta vertente que acabou 
de sair do berço e foi criada por DJs brasileiros que se apresentam para a “cena hétero” vive sua 
ascensão meteórica no mercado musical nacional e internacional. Quando olhamos para as estru-
turas de festivais, patrocinadores e principalmente, cachês de artistas, sejam eles DJs ou cantores, 
o abismo entre o B. B. e o Tribal só aumenta. É impossível não notar a ausência de representantes 
de Tribal House ou de seus primos como o Progressive House e Circuit, no Line Up de grandes fes-
tivais de música eletrônica como Tomorrowland e Ultra Music Festival.

Não podemos esquecer que é natural que todos que gostam de um estilo musical, acabam fre-
quentando os lugares onde ele toca, mas as pessoas não vão mais para uma festa só pela música, 
elas vão também pela experiência. Há quem diga que o sentimento de pertencimento à uma tribo, 
que é uma necessidade intrínseca do ser humano, fala mais alto na hora de escolher aonde ir. Se 
seus amigos, por exemplo, gostam de Tribal House e este estilo toca em uma festa específica, 
muitas vezes você acaba indo porque quer estar perto deles, certo?

Acompanhando a tendência de crescimento no mercado, as festas de Tribal House tem aberto 
suas portas para todas as tribos, de todas as sexualidades e já há algum tempo, deixaram de ser 
frequentadas apenas por pessoas LGBTQIA+. É o caso de Wesley e Kátia, casal que há mais de 5 
anos são frequentadores assíduos de festivais do gênero. Segundo eles, o grande diferencial 
nesses lugares é a verdade e o respeito entre as pessoas e o que os atraiu bastante foi a liberdade 
de poder ser quem a gente queria ser, sem preconceito, pois preconceito era algo que não gostá-
vamos” e ainda complementam que hoje são pessoas que mais evoluídas, pois enxergam um 
mundomundo com mais respeito, graças à cena Tribal House. “Eu mudei o meu jeito de ser pai, de educar 
nossas 3 filhas. Tenho certeza de que elas serão adultas muito mais completas, porque hoje eu 
posso transmitir de verdade para elas, a igualdade, liberdade e realidade que aprendi através da 
Cena Gay. E elas adoram o som”, diz esley.

Garage House / Studio 54.

O “Coming Out” do Tribal House
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Então, se o Tribal House é um ritmo amado por todas as pessoas, independentemente da sexuali-
dade ou até mesmo da idade (como no caso das filhas de Kátia e Wesley), o que está faltando para 
o Tribal House sair do armário de vez e estourar nas plataformas de Streaming mundo afora?

Investimento. Segundo o DJ e produtor Edson Pride, que é dono da Epride Music Digital, uma 
das principais gravadoras de Tribal do Brasil, “o que impera infelizmente é o marketing pago. Hoje 
pra você ser notado nesse mercado enorme, você precisa ter um bom marketing e isso demanda 
dinheiro ”. Apesar de ter observado uma mudança nos últimos anos com o surgimento de novas 
labels, principalmente nacionais, que dão mais visibilidade para quem está começando, reclama 
que “seria diferente se as grandes gravadoras dessem oportunidade para novos produtores musi-
cais”. Sobre a segmentação do público que ouve o tribal diz que “Tribal House hoje em dia é com-
prado, tocado e ouvido por todo o público LGBTQIA+ e hétero que gosta do ritmo e da melodia”. 
Edson tem uma opinião otimista quanto ao futuro da cena quando diz que "cada vez mais estão 
surgindo novos produtores e por conta disso novas labels estão sendo criadas. O mercado está ab-
sorvendo todos e cada um está tendo sua chance de ser visto e ouvido e isso é muito bom, pois 
sempre estamos escutando e lançando novas sonoridades dentro do segmento" e finaliza “vejo 
um futuro promissor, com mais qualidade, vida longa ao Tribal House.”

Recentemente, o Tribal House brasileiro deu um passo importante para o estrelato merecido.  A 
Universal Music Group que é líder mundial no mercado da música, fechou parceria com a Hea-
dphone Music, uma das agências de DJs pioneiras no Tribal House do Brasil, e a Motion Records, 
gravadora de música eletrônica, para um projeto chamado BEATLAND. O projeto consiste em 
uma série de lançamentos de remixes para músicas de artistas de vários gêneros como Malía, 
Banda Melim, OUTROEU, Priscila Tossan e Jojo Maronttinni, como você pode ver nesta matéria. 

DJ Fábio Costa na Love Story.

Fábio Costa, DJ e produtor que toca regularmente em casas noturnas para o público hétero, 
afirma com exatidão que “ o Tribal House é um sucesso entre os frequentadores, principalmente 
para as mulheres, que gostam do swing do tribal, de suas batidas envolventes, que na maioria das 
vezes acompanham os vocais mais tocados em festas e boates pelo Brasil afora”. E é categórico 
em afirmar que mesmo sabendo que DJs de outras vertentes são melhor remunerados, prefere 
seguir nesta vertente porque “É o som que bate no coração e o sorriso vem no rosto na hora.”

The Week Rio.
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reportagem de
ícaro ian.

Já cantava Diana Ross em "I'm Coming out" um dos seus maiores sucessos e grande clássico da 
Disco Music.

Diana Ross / Studio 54.

Já passou da hora de pararmos de dividir em “cena hétero” ou “cena LGBTQIA+” a música eletrô-
nica no Brasil. Música não tem sexualidade, gênero ou etnia. Música, com sua infinita grandiosida-
de, é apenas música. Óbvio que é preciso, assim como acontece no Rock e no Reggae, respeitar a 
história do Tribal House como um gênero que foi ícone de uma tribo e tem uma importância social 
e política gigantesca para ela. Mas assim como todos os tipos de pessoas (sejam elas pertencentes 
a uma tribo ou não) devem e PRECISAM ser livres para ocupar todos os espaços do mundo, assim 
também deve ser com a música que é feita por elas e para elas. Precisamos ver oportunidades 
maiomaiores para os artistas incríveis deste segmento tão rico e contagiante.

A colorsdj.com tem uma seção especialmente dedicada para lançamentos do gênero e toda sex-
ta-feira tem novidade! Vai lá conferir! E se a lei da oferta e da demanda ainda é uma máxima em 
qualquer tipo de mercado, sugiro que você vá agora nas plataformas de streaming e dê Play na-
quela track gostosona que você adora e compartilhe com sua família e todos os seus amigos. Se 
possível, corra no itunes ou beatport e compre a música do seu DJ favorito. Se a mudança que 
queremos não está vindo “de cima” , talvez seja lá embaixo, na pista de dança (onde a música ele-
trônica nasceu) que esteja o poder de isso acontecer.

“Chegou a minha hora
de quebrar a concha
Tenho de gritar
que estou me revelando!"

Capa Single Priscila Tossan, Allan Natal Remix.
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Na coluna passada, falamos sobre o Show de Dançarinos.

Dessa vez, vamos abordar os Live Vocals (Ou Pocket Shows, como se falava antigamente).

Vamos direto ao ponto. Um dos principais aspectos que deve ser observado é sua duração.

A duração ideal de um pocket show parece ser entre 15 e 20 minutos.

É o suficiente para cantar entre cinco e seis músicas, interagir um pouco com o público, se despe-
dir e ir embora e pode ser que corte a vibe, sim. 

CaiCai o ritmo da festa. Por melhor que seja a artista, e mais conectada com o público, a noite é dos 
DJs. O show, embora sempre muito bem vindo, é um "plus".

Para que isso não aconteça, a maioria das cantoras, a fim de dar uma maior movimentação no 
setlist, costumam dividir o tempo entre hits próprios (normalmente os últimos ou mais marcantes 
da carreira) e o restante com músicas de outros artistas (covers).

Outro item fundamental a ser checado é a parte técnica. Não pode haver falhas.

VVamos ilustrar relatando aqui uma situação bem desagradável que presenciei há alguns anos, um 
sufoco passado por uma cantora norte-americana de grande talento e carisma.

Na sua apresentação no Rio de Janeiro, apesar de sua potente voz, pouco ou quase foi ouvida no 
sound system do club, prevalecendo a base musical, deixando o público bem desapontado, assim 
como ela própria, que saiu com lágrimas nos olhos.

Por uma mera coincidência, este colunista estava em São Paulo na semana seguinte e pude confe-
rir sua apresentação por lá. 

Aconteceu exatamente o oposto. A base musical mal se ouvia, mas a voz era reproduzida em alto 
e bom som. Foi praticamente um show acapella. Menos pior que no RJ? Sem dúvida. Mas longe 
do ideal, não é mesmo?

Na cena internacional, os maiores destaques são Maya Simantov, Meital de Razon, Beth Sacks, 
Estela Martin (Cantora oficial do Matineé Group), Nalaya Brown e Soraya Nayolin.

Já dentre as cantoras brasileiras, podemos citar Ammanda, Nikki, Leilah Moreno, Alex Marie, Joe 
Welch, como donas de hits, carisma, presença de palco e vozes invejáveis.

Mas esse colunista tem uma veMas esse colunista tem uma verdadeira paixão por Lorena Simpson.

Pra início de conversa, Lorena, além de cantora, é dançarina também, desde os 11 anos de idade. 
Além disso, costuma levar também seus próprios dançarinos.

Sua apresentação é muito enérgica, bem sincronizada e ensaiada, proporcionando uma surra de 
vibe.

Sem falar no repertório que dispensa covers, pois são inúmeros hits atuais e clássicos, que nunca 
saem da nossa memória.

E afinal,
live vocals
cortam a
vibe ou não?
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vitor faria:
colunista tribal.

Seu carisma é inegável. Sua entrega no palco, emocionante. 

Contratá-la, sem dúvida, é um dos melhores investimentos que um evento pode fazer.

Lorena é dona da porra toda.
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Você sendo tão jovem, como surgiu a von-
tade de ser DJ profissional?

Durante a minha infância, a música era minha 
fuga da realidade. Sempre fui a criança que 
colecionava CDs e que por onde ia estava 
com seus fones de ouvido, escutando o que 
fosse (o que ajudou muito a desenvolver meu 
ecletismo musical). Meu primeiro contato 
com a música eletrônica foi, lá pelos 10 anos  
dede idade, ouvindo o CD de remix da Lady 
Gaga.

Fiquei algumas horas brincando de dar loop 
em algumas faixas com o próprio mouse do 
computador. Lembro que chamei minha mãe 
para mostrar essa minha nova “habilidade” 
com a qual eu estava me divertindo e ela 
disse - com tom de mãe orgulhosa - que eu 
tinha talento para ser DJ.

NaNa época, nem sabia ao certo o que um DJ 
fazia, mas aquela fala ficou na minha cabeça 
e foi o suficiente para me acender uma faísca. 
Oito anos mais tarde, quando fui a minha pri-
meira festa eletrônica, na The Week do Rio 
de Janeiro, eu simplesmente fiquei maravi-
lhado com a energia daquele lugar. O Line-
-Up contou com grandes nomes que ia de 
Las Bibas From Vizcaya, Ana Flor, Anne 
Louise, Hector Fonseca, Flavio Lima e eu 
me apaixonei pelo poder, pela influência que 
esses artistas tinham na noite do público.
Foi ali que eu parei e disse a mim mesmo “se ser DJ é poder fazer isso, então eu vou ser”. Dali eu 
achei um curso no qual eu poderia arcar com o investimento. A paixão e o anseio pela profissão 
cresciam mais e mais dentro de mim. A decisão de assumir a profissão veio do momento em que 
eu estava praticando por volta de 2h por dia, de segunda a sábado, religiosamente, pois eu 
sempre tive a consciência dos riscos e queria ter certeza que eu daria conta de ser um bom profis-
sional.

Foto de divulgação.

Luca Niott.“ “
Durante a minha infância, a música
era a minha fuga da realidade.

Formado em DJ pela Yellow DJ Aca-
demy e Produtor Musical pela AIMEC, 
Luca Niott é dono de um carisma 
ímpar, que vem conquistando quem 
acompanha suas apresentações.

Com 21 anos, ele deixa sua personali-
dade marcar os sets, trazendo referên-
cias do Tribal House, Circuit, House 
Music, Big Room e Groove House.

Conheça um pouco mais sobre Luca 
Niott, que promete abalar as estruturas 
das pistas:

Foto de divulgação.

O novo hit das pistas
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Sua residência na The Week foi iniciada no meio da Pandemia. Quais são suas expectativas 
para o início das apresentações? 

As melhores. Primeiramente por poder voltar a fazer aquilo que tanto amo, que é levar diversão e 
alegria para as pessoas - e me divertir junto com elas. Além disso, é claro, por estar fazendo esse 
retorno na The Week, que é o objetivo de muitos DJs. É um privilégio enorme e quero entregar o 
melhor de mim, agregando ainda mais qualidade à casa e ao público em todas as apresentações 
futuras.

Foto de divulgação.

Como surgiu o convite para tocar na live da The Week e qual foi a sua reação com os comentá-
rios tão positivos sobre a sua apresentação?

Dezoito de Maio, uma quinta-feira, perto da 0h - hahaha - Os meninos da Verdant entraram em 
contato comigo perguntando se eu estava sentado para poder falar a novidade. A edição Pride do 
Digital Show não tem outro significado além de mágico. Foi emocionante ver grandes produtores 
do Brasil unindo forças em um momento tão delicado (devido às medidas de segurança pelo novo 
coronavírus) para celebrar o nosso orgulho. E poder ter feito parte disso é indescritível. Sobre a re-
percussão, admito que não estava esperando, pois fui tão concentrado em cada detalhe da apre-
sentação, focando principalmente em deixar as pessoas que me conhecem orgulhosas, que acabei 
não parando para especular as reações. O que me levou a ter uma surpresa colossal, a ponto de 
ficar completamente emocionado. Recebi muitas mensagens de amigos, colegas, DJs que admiro, 
pessoas que me conheceram pela Live, até a minha família estava assistindo e eu os vi comparti-
lhando prints no grupo do WhatsApp. Foi uma das noites mais felizes da minha vida e com certeza 
uma das mais importantes também.

Como você se sente sendo residente de casas tão importantes como a Verdant em Curitiba e 
a The Week?

É incrível ver algo que anos antes você nem imaginaria acontecendo em sua vida, principalmente 
relacionada a uma carreira dos sonhos. Eu me sinto confiante em perceber que existe confiança no 
meu trabalho, independentemente da minha idade, e isso me impulsiona a devolver tudo com 
muita dedicação a todas essas oportunidades do universo. Tenho estudado, fazendo um curso, fa-
zendo outro, mantendo uma rotina de preparação para poder dizer que sou DJ. Hoje tenho a plena 
noção de que eu preciso aprender muito e viver muito ainda, mas ainda bem que estou repleto de 
disposição para isso.

Conte sobre a experiência de ser agenciado pela Headphone Music. O que mudou na sua car-
reira?

Ter a certeza de ser agenciado por uma equipe de grandes profissionais, com reconhecimento no 
mercado nacional e internacional. Fazer parte dessa equipe já está me abrindo portas em questões 
de visibilidade e também trabalhos muito bacanas que estão por vir e estou louco para poder com-
partilhar e viver com o público.
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reportagem de
monique pinto.

Quais são as perspectivas para sua carreira?

QueQuero continuar investindo meu tempo e energia para fazer aquilo que sou apaixonado, me com-
prometendo com minha carreira e dando tudo que posso. Estou aprofundando e ressignificando o 
Luca Niott. Esse período sem apresentações me ajudou a ter um tempo para aprender muitas 
coisas musicalmente e fazer uma construção necessária para a minha carreira. Agora voltando, me 
sinto muito mais preparado e com muito mais conteúdo para entregar. Além de contar com o 
amparo de uma equipe de profissionais incríveis ao meu lado, da Headphone Music e The Week. 
É claro que os resultados de tanto espaço para criatividade na produção musical começarão a sair 
emem breve. Incluindo meu primeiro single original, uma linda música feita em parceria com o cantor 
e também meu amigo Thyago Furtado.

Luca Niott.

“
“

Quero continuar investindo meu tempo e
energia para fazer aquilo que sou apaixonado.
Eu me comprometendo com minha carreira e
dando tudo que posso.

Com o nosso "Novo Normal", o que você espera do reencontro com o público?

Poder matar as saudades, mas de forma consciente. Ainda estamos numa pandemia. Sobre nossos 
novos hábitos de cautela à saúde pela pandemia, espero que todos nós possamos seguir tomando 
cuidando uns com os outros, se protegendo, usando máscaras (por mais que não seja tão confortá-
vel), para que o retorno de nossas atividades não seja novamente suspenso. Até pelo menos 
quando for seguro ou que haja a vacina e, realmente, possamos voltar com o nosso “normal”.

Foto de divulgação.
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Simpática e carismática, Eva Maruana, é natural de Goiânia - GO e, com apenas 24 anos de idade, 
já tem no currículo apresentações em inúmeras festas por todo Brasil. Hoje, com pouco mais de 4 
anos atrás das CDJs, já é uma das grandes revelações na cena alternativa e eletrônica regional e 
nacional.

Vamos descobrir juntos, como a Arte Drag e a música se encontram nas mãos dessa artista tão 
plural e como ela lida com o mercado atual e as dificuldades da noite.

VVamos falar da vênus de Eva. Como a Eva Maruana surgiu? Quem veio primeiro, a DJ ou a 
Drag?

Então,Então, primeiro veio o meu lado DJ e depois o lado Drag, mas ambos com um espaço de tempo 
bem curto de um para o outro. Como DJ, tudo começou numa brincadeira, um amigo meu DJ de 
pop me ensinou a tocar o básico em uma festa temática que tinha em uma boate aqui de Goiânia. 
Foi tudo mega improvisado porque eu não sabia mexer em nada. Um produtor de outra boate me 
ouviu tocar e gostou das minhas músicas e me chamou pra tocar em uma festa que ele faria. Eu, 
muito desaforada, fui, mesmo sem saber o que que estava acontecendo e sem saber mexer em 
praticamente nada, mas fui porque queria ter contato com as CDJs. Eu sabia que aquela seria a 
oportunidadeoportunidade de ter contato com o equipamento e aprender a usar. E foi tocando nessas festas no 
início, sem cachê nenhum, só com consumação, que eu comecei isso tudo. Eu sei que lá pela ter-
ceira vez que me chamaram pra tocar era em uma festa com temática de Drag e o produtor me su-
geriu de tocar montado, porque eu tinha me montado muito recentemente pela primeira vez. Ele 
falou ''por que você não toca montado nesta edição de Drags?' e eu topei de ir, daí acabou que 
foi tudo acontecendo, eu fui recebendo outros convites para tocar montado de novo, e de novo e 
foi daí que nasceu a Eva DJ.

“
“

E em alguns lugares, acontecia algum tipo de
situação desconfortável: alguns olhares de
estranhamento das pessoas tentando entender
se eu era homem ou mulher, mas com o tempo
isso foi diminuindo..
Eva Maruana.

Não é de hoje que as Drags vêm con-
quistando todo o mercado de entreteni-
mento no Brasil e no mundo. Já faz um 
tempo que o talento desses artistas 
deixou de estar limitado ao escuro da 
boate e ganhou o devido destaque sob 
os holofotes da TV, cinema, teatro e 
música. E por falar em música, se as 
pistas de dança já foram conquistadas 
através do microfone, agora é a vez de 
dominar as pick ups com a nova geração 
de Drag DJs!

Foto de divulgação.

YOU BETTA WORK: A Drag DJ que está conquistando o Brasil.
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Ultimamente a cena eletrônica tem dado mais espaço para Drag DJs e DJs Trans, mas ainda 
existe muito preconceito.  Você já sentiu na pele o preconceito no seu espaço de trabalho?

ExisteExiste demais. Eu já passei por diversas situações nesses meus anos tocando relacionadas a isso, 
mas nada muito grave. Acho que até pelo fato de geralmente estar em uma posição de ‘’artista 
contratado’’ as pessoas acabam que tem um pouco mais de respeito, mesmo que não entendam 
de fato o que eu estou fazendo. Eu comecei tocando pop e funk e já viajava muito, tocava em 
vários eventos universitários, em eventos com o publico mais hétero e no meio gay também. 
Então, acabava que em alguns lugares, acontecia algum tipo de situação desconfortável: alguns 
olhares de estranhamento das pessoas tentando entender se eu era homem ou mulher, mas com 
o o tempo isso foi diminuindo. Principalmente depois que comecei a tocar só tribal, porque acabei 
me distanciando muito do público mais ''fora da bolha'' do começo. Mas também nunca me deixei 
abalar com nenhuma dessas situações não, quando elas aconteciam. Eu sou muito de me impor e, 
se alguém pelo menos pensasse em fazer algum comentário ou piadinha comigo, retribuía em 
dobro, então acabava que não tinha muito essa ''abertura'' comigo.

Foto de divulgação.

Você tem apenas 24 anos e já rodou muito esse Brasil. Com que idade você sentiu vontade de 
ser DJ?

EuEu acho que eu senti vontade de ser DJ de verdade no dia que eu toquei a primeira vez, porque 
antes disso, eu tinha todo o meu ''molde de vida'' planejado, e quando aconteceu de eu tocar a 
primeira vez, eu tive a sensação mais incrível de todas, de ter me encontrado. Eu percebi que eu 
queria fazer aquilo. Foi como um estalo na minha cabeça, de que era aquilo que eu queria pra mim. 
Daí eu larguei tudo que estava fazendo pra poder me dedicar a isso. Eu fazia faculdade de psicolo-
gia na época e larguei, eu tinha um emprego fixo e pedi demissão. Larguei tudo pra correr atrás 
daquilo que eu tinha sentido de que era o que eu queria pra mim e acabou virando um sonho.

Você sempre associou isso à sua Persona Eva ou essas duas coisas foram se encontrando?

De cara, não, elas foram se encontrando. Como foi muito curto o espaço de tempo de uma coisa 
pra outra, virou uma característica minha de tocar em Drag e virou o meu diferencial. Porque além 
de ter amado a experiência de tocar, desde que eu comecei a conhecer mais sobre o mundo Drag, 
eu fui amando muito tudo aquilo. Eu assistia muito conteúdo sobre isso, via séries, era amigo de 
várias Drags e aquilo foi gerando uma curiosidade de experimentar como era me montar. 

“
“

... quando aconteceu
de eu tocar a primeira
vez, eu tive a sensação
mais incrível de todas,
de ter me encontrado.
Eva Maruana.

Foto de divulgação.
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reportagem de
ícaro ian.

A noite carece de novas músicas, novas sonori-
dades. Como você busca trazer isso nos seus 
sets?

Eu sou um geminiano nato e, quando se fala de 
música, não seria diferente. Eu gosto de um 
pouco de tudo, realmente. Sempre tento tocar 
músicas que eu gosto, óbvio, e que passem uma 
mensagem. Eu acho que isso é muito pessoal de 
cada DJ, mas na hora que estou tocando é a hora 
que eu vou ter minha conexão com o público, 
queque o público ouve a música, sente a música e se 
conecta comigo, então eu sei que tudo que eu 
tocar ali, vai ficar gravado na memória da pessoa, 
por causa da música, por causa da emoção e da 
experiência que ele teve ali, naquela noite; 
então, ter um bom repertório é essencial para 
que você faça um bom set e transmita aquilo que 
você quer transmitivocê quer transmitir.

Sua carreira deu um salto nos últimos anos e as 
datas estão cada vez mais frequentes. Quais 
são os próximos passos da Eva Maruana?

Bem, agora finalizando o ano e as coisas se nor-
malizando por causa da pandemia, estou me mu-
dando para São Paulo, que era algo que já estava 
nos meus planos há um tempo. Eu acredito e 
espero que o próximo ano seja bem movimenta-
do, até pra compensar esse ano que a gente 
ficou praticamente trancada dentro de casa. As 
minhas expectativas estão bem lá em cima, 
porque a minha vontade de arregaçar tudo agora 
está maior ainda.

Foto de divulgação.

Além do nervosismo natural de todo artista antes de entrar no palco, com certeza toda essa 
montação deve trazer mais uma preocupação na hora de mixar! Já aconteceu algo inusitado 
envolvendo sua Drag durante uma apresentação?

Nossa,Nossa, diversas vezes.  Eu já perdi a peruca na pista (porque alguém passava e puxava), o meu fone 
já puxou a peruca pra trás e ela descolou... Zíper da roupa já arrebentou, o meu salto quebrou. Eu 
já perdi as contas de quantos eventos inusitados eu já passei nessa minha vida. Acontece demais 
e acontece sempre, mas o lance é você saber lidar com eles, principalmente se eles acontecerem 
na hora que você está tocando, pra ninguém perceber e com o tempo você acaba se prevenindo 
mais pra que não aconteça nada.

CadaCada vez mais os DJs estão preocupados com sua imagem e, como toda Drag, sabemos que 
existe um investimento muito alto na sua produção. Você acha que os cachês praticados no 
mercado atual estão acompanhando esse investimento?

Então,Então, realmente isso é uma coisa que com o tempo tem tido uma melhora (das pessoas terem 
mais essa percepção de que tem toda uma produção por trás), mas não vou mentir que isso ainda 
acontece, de alguns produtores acharem que o seu valor está caro em comparação com outros ar-
tistas, e querer nivelar valores com quem se apresenta desmontado. Quando as pessoas olham pra 
gente no palco, não imaginam o quanto foi gasto em tempo e dinheiro para que tudo estivesse no 
lugar.  E custa muito caro ter várias opções de peruca, ter vários looks, vários figurinos, maquiagem 
e  sapatos, em constante rotatividade, porque a gente precisa inovar em cada apresentação.

Se você pudesse descrever a conexão da sua Arte Drag com a Música, como o faria?

EuEu amo música, então acaba que quase tudo do que faço sempre girou muito em torno disso. 
Desde muito novo sempre gostei de me envolver com dança, teatro e música.  Eu fui criado na 
igreja, e comecei tocando violão lá, fazia teatro e dança contemporânea numa companhia de artes 
em Minas Gerais. No ensino médio aprendi a tocar trombone, então meu lado musical sempre foi 
aguçado e muito presente na minha vida. Quando eu me montei a primeira vez e vi que eu poderia 
ser outra pessoa, eu achei interessante juntar os dois, até porque eu era um jovem de 18 anos de 
idade que tinha sido criado a vida inteira na igreja evangélica, com tudo muito restrito. Estava 
doidodoido pra conhecer o mundo e viver várias coisas que ainda não tinha tido oportunidade de ante-
riormente.
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Marcela sant ánna:
colunista underground.

Sabemos que em alguns lugares, algumas festas começam a aparecer, mas ainda não me sinto 
segura, nem confortável em marcar presença. A pandemia ainda não acabou, mas não vai durar 
pra sempre (ainda bem né?!). Quando tudo se estabilizar, como você acha que será a volta dos fes-
tivais?

É possível que as regras sanitárias fiquem muito mais rígidas, que a capacidade de público seja re-
duzida, a princípio, e que tenhamos maior investimento para o produtor, além de mais exigências 
burocráticas que nem imaginamos.

Acho que muita coisa vai mudar até voltar para o ritmo normal. Talvez demore um pouco para ver 
aquele line up sortido com bandeirinhas de tantos países diferentes como estamos acostumados 
a ver. Passagens aéreas internacionais e cachês que se tornam salgados, quando convertidos na 
nossa moeda, pode afetar a vinda de muitos artistas da cena underground. Em alguns casos, até a 
decoração da festa vem de fora do país. Será que entraremos numa onda de eventos híbridos com 
lives virtuais e presenciais? As possibilidades são infinitas.

PorPor outro lado, movimenta toda uma cena nacional e dá visibilidade e oportunidade para tantos 
produtores que temos por aqui. E sabemos que temos para todos os gostos e estilo!!
Esse retorno vai exigir dos organizadores um cuidado maior com a escolha da equipe, uma aten-
ção redobrada com os banheiros e área de higiene no evento e uma logística mais detalhada. Isso 
pode afetar o valor dos ingressos e vamos sentir no bolso esse reflexo.

Não dá pra ter uma data exata desse retorno e é fato que estamos precisando de um momento de 
relaxamento e diversão.

E mais importante do que quando, é qual vai ser o sentimento e aprendizado que vamos levar para 
o dancefloor. Espero que seja de mais respeito ao próximo, maior cuidado com compartilhamento 
de objetos, mais atenção com nossa higiene, maior consciência ambiental e muita solidariedade. 
Apoiar os eventos que são feitos com esse sentimento e pensamento vai fazer esse retorno ser 
inesquecível. E seguimos sonhando com esse tão esperado momento. E você, qual a sua expecta-
tiva para esse retorno? Conta pra mim!

Quando que eu ia imaginar ficar 1 ano sem ir 
à rave? Socorro, gente!! Ano passado, nesta 
mesma época, eu já estava contando os dias 
para chegar o Universo Paralello para reen-
contrar os amigos de tantos lugares e ter o 
prazer de conectar com tantas culturas e pro-
jetos diversos.

Já tinha o calendário dos festivais que queria 
ir neste ano em mente, despedi de tantos 
amigos  no UP com a certeza que íamos nos 
encontrar no Pulsar, que estava marcado 
para junho deste ano, aí veio a pandemia e o 
isolamento social e levou todos os nossos 
planos pro ralo e mudou tudo ao nosso 
redoredor.

Ficamos cada vez mais virtuais e os eventos 
online já não estão suprindo a falta da festa 
real, mas não podemos negar que esses 
eventos virtuais nos aproximaram dentro 
desse distanciamento e nos conectou com 
vários artistas e amigos.

Projeções
futuras
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A realidade é que não há como dissociar! A música eletrônica rápida, longa e repetitiva nasceu 
entre os anos 70 e 80 a partir do consumo massivo do Ecstasy, que é a mistura de MDMA com esti-
mulantes como cafeína ou anfetamina. Antes disso, por mais de 20 anos, o MDMA foi usado so-
mente terapeuticamente onde ficou conhecido como a droga do amor, ou a droga anti guerra, ou 
ainda a penicilina da alma.

O MDMA é reconhecidamente a droga que mais rapidamente se tornou popular da história, e 
como para cada nova droga que se populariza, toda uma nova cultura eclode por consequência, 
sua criminalização em 1988 acabou estigmatizando toda a cena eletrônica que, desde então, foi 
empurrada para o Underground.

Foto de divulgação.

Por que a cena eletrônica é tão estigmatiza-
da e, consequentemente, mais associada 
ao consumo de drogas?

O avanço na discussão sobre drogas depen-
de primeiramente de entendermos que con-
sumimos drogas o tempo todo. Sejam as 
drogas agrotóxicas que não são psicoativas, 
ou sejam as psicoativas de supermercado, 
das drogarias, dos bares ou das bocas. Esta-
mos constantemente modulando o nosso 
humor, mas não somos os únicos animais com 
esse comportamento. Na natureza, a altera-
ção de consciência se mostra tão importante 
que muitas espécies se expõem ao perigo ou 
deixam de comer para alterar suas consciên-
cias, ou, nos nossos termos, se drogar.

As drogas da música eletrônica são plantas 
ou substâncias similares sintetizadas, muito 
úteis e pouco perigosas, usadas xamanica-
mente por todas as culturas nativas e tratadas 
por elas com maior grau de importância do 
que o alimento do corpo. Estas plantas são a 
maconha e os 3 psicodélicos clássicos de uso 
rrecreativo: o LSD (similar a Ergolina), a Psiloci-
bina (dos cogumelos) e o MDMA (similar a 
Mescalina). O DMT, presente na Ayahuasca e 
produzido pelo nosso corpo, também é um 
dos psicodélicos clássicos, mas não se 
adequa ao uso recreativo.

Toni, com o crescimento do ativismo anti-
proibicionista (e canábico) mundial, você 
acha que o maconheiro precisa sair logo do 
armário, ou vai da empatia e engajamento 
de cada um?

Eu fumo Maconha e faço microdosagem de 
psicodélicos regularmente há mais de 10 
anos. A microdosagem é o uso diário de uma 
dose quase imperceptível. Apresenta resulta-
do imediato para dependência em outras 
drogas, ansiedade e depressão. Eu sou do 
time que acredita que os psicodélicos e a ma-
conha precisam voltar e integrar nosso cardá-
pio, como sempre foi antes de 1971.

Quem quer que possa declarar publicamente 
seu consumo não problemático de maconha 
e psicodélicos, irá ajudar a desmantelar a pior 
política pública que já inventamos. A Guerra 
às Drogas será vista num futuro próximo 
como uma nova inquisição. É simplesmente a 
maior, mais cara, com mais mortos e com 
maismais presos que qualquer outra guerra, 
porque acontece todo dia, em todo mundo, 
desde 71, com a triste função embutida de 
controle social. 

Foto de divulgação.

Toni Mazzotti - O Consumo (Consciente) de Drogas e Sua
Relação com a Cena
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Ao longo das últimas décadas, as festas eletrônicas têm oferecido espaços especiais e acolhe-
dores para tratamento da questão da redução de danos. (fale um pouco dessa relação, se pos-
sível, citando alguns coletivos mais expressivos em ação no Brasil)

O melhor exemplo de como a mudança na política de drogas se converte no amadurecimento da 
cena eletrônica é o caso de Portugal, que em 2001 descriminalizou o uso de todas as drogas. No 
mesmo ano, talvez influenciado por isso, começou por lá o Boom Festival, considerado hoje o 
maior e melhor festival do Global Trance Movement. A californiana MAPS (Multidisciplinary Asso-
ciation for Psychedelic Studies), que é a principal instituição do gênero no mundo, organiza ações 
de Redução de Danos nos principais festivais e considera o público do Boom o menos problemáti-
co e mais consciente sobre o uso de drogas, sendo capaz de treinar terapeutas a partir dos voluntá
rios do festival. 

O Ceará é pioneiro nas ações de Redução de Danos dentro de eventos eletrônicos no Brasil atra-
vés do coletivo BalanCeará, que contou com o apoio institucional do Governo Federal e que co-
meçou suas atividades nas festas ENTRANCE do NuACT.

Se só podemos resolver um problema após aceitar que ele existe, além de RD, que outras 
ações os articuladores culturais poderiam adotar para reeducação raver e clubber, diante do 
abuso de algumas substâncias?

Precisamos nos reeducar sobre o assunto. Precisamos aprender as diferenças entre cada droga. E 
precisamos, por fim, aceitar que cada cultura tem o seu “alimento do espírito”. É inadmissível um 
produtor de eventos eletrônicos ser proibicionista.

Foto de divulgação.

O curioso é que esta terceira guerra mundial se justifica principalmente através da criminalização 
do xamanismo. Uma vez que a maconha e os psicodélicos são as principais substancias xamânicas 
e juntas representam 80% do mercado ilegal das drogas. Ou seja, somente 2 em cada 10 usuários 
que vão até as bocas estão interessados em todas as outras drogas. Em última análise, isso faz da 
Guerra às Drogas uma guerra contra a nossa saúde mental e evolução de consciência.

ComoComo a maconha representa 75% do mercado ilegal, sua legalização significa o fim desta guerra. 
Lembrando que legalizar significa “colocar dentro da Lei”, o que é completamente diferente do 
que os proibicionistas demagogos propagam. Não caia nessa, legalizar é o único jeito de controlar 
a produção, a comercialização e o consumo. Assim como acontece com todos os demais produtos 
legalizados que compramos.

AA cena eletrônica tornada underground pela proibição é onde mais se consomem psicodélicos re-
creativamente, assim como também se consome bastante cannabis. Atualmente, com a massifica-
ção da informação sobre os múltiplos benefícios e os baixos riscos, assim como com as mudanças 
positivas das políticas de drogas pelo mundo, acredito que agora seja sim o momento de sair do 
armário.

Sob a perspectiva da cena eletrônica, onde o uso recreativo de substâncias (talvez) seja mais 
“aberto” que nos outros movimentos culturais, você acredita numa relação direta da própria 
música - a estética dela - com o seu consumo?

AA música eletrônica é a trilha sonora da cibercultura, que surgiu após a explosão psicodélica dos 
anos 60, na Califórnia. É fácil encontrar relatos de profissionais do Vale do Silício sobre a influência 
da microdosagem de LSD desde aquela época para a consolidação desta cultura tecnológica. 
Outro fator que conecta esteticamente a cibercultura diretamente ao LSD é o caráter microscópio 
desta droga. O LSD é dosado em microgramas, ou seja, uma dose individual de LSD é 1000x 
menor do que das outras drogas, dosadas em miligramas. Isto faz do LSD muito mais difícil de proi-
bir e falsificar, por exemplo. 

Esteticamente, de alguma forma, essa característica microscópica do LSD se expressa na própria 
estética musical do seu gênero eletrônico dedicado, o Psytrance, que nasceu na índia nos anos 90 
da fusão do LSD, da Música Eletrônica e da Yoga. Os chips e placas de circuito impresso são cami-
nhos minerais por onde impulsos elétricos minúsculos são ordenados. É um universo microscópico 
criado sob influência de uma droga microscópica.

https://maps.org/
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Precisamos também reduzir o protagonismo do álcool em nossa cena. Essa droga inibe o efeito 
dos psicodélicos e é muito mais problemática, não apenas nos eventos do entretenimento mun-
dial, onde predomina como patrocinadora, mas também na sociedade como um todo. Pra mim é 
muito triste ver uma cervejaria patrocinando um festival de Trance ou de Techno. Não me enten-
dam mal, eu sou anti proibição. A questão é que a nossa onda é outra.

A predominância do álcool, que acontece também pela nossa baixa educação sobre o tema, atra-
palha inclusive a próprias arte e cultura psicodélicas. 

Partindo dessas perguntas básicas, onde analisamos um lento desenvolvimento de políticas 
sobre drogas e o surgimento de outros movimentos divergentes ao proibicionismo, qual é a si-
tuação atual no Brasil diante da possibilidade do consumo medicinal?

O momento político atual no Brasil é sombrio e até as ações de Redução de Danos tiveram seu 
apoio Federal retirado pelo atual governo, mas, por outro lado, temos aqui uma das maiores cenas 
recreativa Trance Open Air do globo. Além disto, a nossa cena religiosa é a única do mundo com 
cerca de 60 mil pessoas bebendo o mais potente dos psicodélicos, DMT, através da Ayahuasca, re-
gularmente e dentro da Lei. Talvez por isso eu ainda acredite que o Brasil é o país do futuro.

Em 2016 editei e dublei um mini documentário dirigido pelo cientista Eduardo Schemberg, maior 
autoridade em psicodélicos no Brasil. Com este Doc conseguimos 50 mil reais em financiamento 
coletivo e, apoiados pelo Ministério da Saúde, incluímos o Brasil nos testes clínicos mundiais que 
atualmente estão prestes a legalizar o MDMA e, com isso, abrir a porta da legitimação da terapia 
psicodélica em consultórios também para as demais substâncias psicodélicas.

A promessa é que a terapia psicodélica venha a revolucionar a psicologia e a psiquiatria. O que não 
deixa de ser um resgate do xamanismo.

Ajude a Legalizar a Ajude a Legalizar a Terapia Psicodélica no Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=fsnUPHwiV0M


28

A cena, apesar de ter melhorado notoriamente, ainda possui escassez de profissionais femininas. 
A discriminação é sentida na vivência, nas contratações, nas tentativas, nas conversas, nas negocia-
ções e, principalmente, como resultado óbvio: nos line-ups.

Em luta constante contra essa desigualdade, a DJ Ella De Vuono procura contribuir com a causa, 
ao levar para as suas apresentações sua habilidade de se destacar, fugindo de rótulos, entregando 
performances ricas de diversidade e mensagens de representatividade. Confira a seguir o bate-pa-
po que tivemos com Ella:

Ella, primeiramente, obrigado por aceitar o convite e nos conceder esta entrevista. Conte um 
pouco como foi o início da sua carreira na música. Você teve alguma influência? Enfrentou 
muitos desafios?

Olá, obrigada pelo convite e interesse em meu trabalho.

MinhaMinha influência inicial, o ponta pé para tudo, foi a DJ de techno Mara Bruiser, pois, até então, eu 
nunca tinha visto uma mulher discotecando e acabou que nunca tinha parado para pensar que isso 
era algo que eu poderia fazer, mas minhas influências são muitas: Madonna, Marvin Gaye, Prince, 
David Bowie, Grace Jones, Donna Summer, DJ Marky, Laurent Garnier, Sylvester, Rita Lee.

Sim! Todos nós enfrentamos desafios e como mulher são ainda maiores, pois precisamos enfrentar 
todo o machismo que está encalacrado no preconceito da sociedade. E digo mais, enfrento até 
hoje e acredito que eles sempre existirão. A luta é constante.

EmEm todos esses anos de profissão, quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira? 
Destaque suas conquistas mais importantes.

Acho que o mais marcante foi o dia que decidi que esta seria minha profissão, então larguei facul-
dade, emprego e me joguei de corpo e alma.

Ella De Vuono.“ “
...precisamos enfrentar todo o machismo que
está encalacrado no preconceito da sociedade.

O mercado de trabalho é historicamente machista e, assim como em boa parte das profissões, as 
DJs mulheres enfrentam desafios para provar seus conhecimentos, talento e assim conquistarem 
espaços de destaque. Dados da Brazil Music Conference (BRMC) - conferência que reúne o mer-
cado da música eletrônica e entretenimento da América Latina - revelam que somente 1,7% das 
DJs atuantes são mulheres, enquanto 98,3% são homens. Já o ranking da revista britânica DJ Mag 
traduz essa porcentagem em números e mostra que de cem artistas que conquistaram o destaque 
na publicação, apenas 13 são mulheres.

Foto de divulgação.

Representatividade e talento na discotecagem
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Como é a experiência de ser professora em uma escola de DJs? O quão importante foi para a 
sua carreira?

É uma experiência enriquecedora. Com certeza faz toda a diferença em minha carreira, pois meu 
nível técnico é realmente muito aguçado, muito lapidado e estou em constante aprendizado para 
sempre passar tudo para meus alunos.

Eu aprendo muito ensinando e muitos alunos se tornaram parceiros de trabalho ou amigos, ou as 
duas coisas.

RecentementeRecentemente você postou um vídeo em seu canal no YouTube com sua apresentação para o 
festival online do TikTok, TODXS Music Festival, e ela estava carregada de mensagens sobre 
representatividade e ainda tinha um apelo para os DJs mais famosos da cena. Pode nos contar 
o que te inspirou para criar essas mensagens?

UmaUma inspiração, que na verdade é uma constante em minha vida, é a representatividade. Eu fico in-
conformada com a pobreza de diversidade nos line-ups dos principais festivais e festas do país. É 
sempre mais do mesmo e a maioria massacrante é de homens, brancos, héteros, jovens e que 
tocam um som muito parecido. Então, quando fui convidada para um festival online que levava o 
nome TODXS, mas tinha em sua maioria este tipo de artista, quis levantar esse questionamento, 
sabe?

PorPor que sempre os mesmos nomes? Vão dizer: porque o público consome. Mas já tentaram mos-
trar para o público que existe muito mais que isso que sempre mostram? Talvez o público consome 
porque é só isso que sempre tem.

E o apelo aos DJs mais famosos é que: vimos e estamos vendo nesta quarentena uma mínima par-
cela de DJs com trocentos patrocínios e, ao invés de se lembrarem o quão difícil foi para eles no 
começo e que agora, em plena pandemia, muitos tiveram que abandonar suas carreiras por não 
ter o que comer, eles fizeram lives astronômicas com trocentos mil lasers, com guindastes e fogos 
de artifício.

Vejo que você utiliza muito da expressão corporal e 
visual em suas apresentações, como a body paint. 
Qual o seu propósito ao acrescentar esse diferencial à 
sua arte?

Meu propósito é fisgar a atenção das pessoas pela maior 
quantidade de sentido possível, ou seja, não só pela au-
dição, mas também pela visão e a emoção.

A ideia é ser marcante, é provocar e ser uma experiência 
inesquecível para quem está na pista.

Ella De Vuono.“ “
...empatia sempre esteve
em falta no mercado, né?

Foto de divulgação.

No decorrer, aconteceram conquistas realmente importantíssimas como ter sido campeã do Desa-
fio DJ Brasil 2012 (que aconteceu no Warung), ter sido convidada para ser professora de DJ's na 
AIMEC Campinas, ter me tornado a primeira mulher residente da festa Carlos Capslock (em São 
Paulo), ter sido campeã do Burn DJ Residency 2019, ter lançado a "Assédio" com a Jout Jout, e 
agora uma conquista gigantesca vai ser lançar minha gravadora e editora, com minha sócia Maíra 
Gracini: Diversall Music.

O que você busca transmitir para o público com suas produções e apresentações?

Gosto de transmitir minhas influências, de tocar as pessoas com a minha música e de provocar. 
Todas as minhas referências são ou foram artistas que provocaram algo, que saíram da zona de 
conforto, que não flertaram com a mediocridade. Os ícones que temos, os imortais, foram artistas 
que se posicionaram, que falavam e lutavam por causas e eu sou este tipo de artista.

Quero ser lembrada por ter feito algo relevante e não esquecida como tantos outros que fizeram 
o som da moda e depois desapareceram do mapa.

https://www.diversallmusic.com/
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Você está dando um novo passo em sua carreira e vai lançar uma gravadora + editora chama-
da Diversall Music. Pode nos dizer o que te motivou para isso?

Sim! Estou muito empolgada com esta nova etapa.

Bom, como eu disse na resposta anterior, a representatividade é uma constante para mim e prezo 
muito pela diversidade, por isso o nome Diversall. A ideia é dar valor à música em primeiro lugar, 
sem pensar em números e estilos, e sim em qualidade, focar mesmo na diversidade estética sonora 
e visual e ser um caminho para as pessoas ouvirem novas sonoridades de artistas que estão emer-
gindo.

O que me motivou foi que 2020 foi o ano que eu me lancei como produtora musical com o nome 
de Ella, pois eu produzo há anos e tenho lançamentos como Rafaella apenas. E logo no primeiro 
lançamento eu tive muitos problemas com falta de conhecimento do music business da minha 
parte, má gestão do meu ex manager em relação à parte burocrática e, em paralelo, eu estava assi-
nando um contrato mega abusivo para um próximo lançamento, mas que consegui pular fora antes 
de vender minha alma para uma gravadora de extrema má índole.

Parada LGBTQIA+ Campinas - Crédito RECREIO clubber.

Foto de divulgação.

NENHUM deles pensou em usar sua popularidade e o investimentos dos patrocinadores para arre-
cadar dinheiro para os outros DJs que estão sofrendo muito neste momento e isso é revoltante. 
Isso é o resumo de tudo de cruel e errado que temos no mundo, total desigualdade e esta mudan-
ça deveria partir dos artistas que hoje estão no topo, mas empatia sempre esteve em falta no mer-
cado, né?

https://www.diversallmusic.com/
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Então, minha sócia Maíra Gracini, que trabalha no meio corporativo e tem uma competência ímpar 
em lidar com questões burocráticas e administrativas, viu meu sofrimento e nos unimos, fazendo 
cursos, contatos e nos informando sobre esta parte do ramo ainda tão obscura para artistas.  E com 
isto está nascendo a Diversall Music, gravadora e editora. Não só lançamos músicas no mercado, 
mas cuidamos do music business para os artistas.

O que você espera de 2021 e quais os planos para o próximo ano em um cenário otimista?

Olha,Olha, depois de 2020, expectativa é algo que está liquidado em minha vida. Continuarei sempre 
trabalhando para evoluir como ser humano e isso ser refletido em minha arte, em meu trabalho.

Não quero pensar em um cenário otimista, nem pessimista, apenas estou trabalhando com o cená-
rio atual. Então, se eu conseguir me manter de forma digna fazendo o que eu amo, neste momen-
to, já é muito privilégio.

A única coisa que tenho de certo é o lançamento da Diversall Music, em fevereiro. Estamos super 
abertas a conhecer novos artistas, então para quem se interessar, segue o contato: contact@diver-
sallmusic.com.

Sets Recentes:

https://www.youtube.com/watch?v=JRtbhAcasJs&feature=emb_logo
https://soundcloud.com/5uinto/ella-de-vuono-5uinto-sessions-42
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Residente de grandes eventos psytrance na região nordeste, ele vem ganhando cada vez mais 
espaço na cena Underground. 

Confira agora cada passo dado por Gabriel para chegar ao sucesso, suas dificuldades, como ele se 
movimentou diante dos desafios e um pouco sobre seus outros talentos.

QuandoQuando penso em DJ Revelação, rapidamente, vem você na minha cabeça, porque o ano de 
2020 foi incrível para o seu projeto Invader Space, que chegou invadindo tudo. Com apenas 
22 anos de idade, você está no TOP 1 do Beatport mundial pela segunda vez na seção psy-
trance. Mas estou cheia de curiosidade para ouvir um pouco da sua trajetória no mundo psy-
trance. Quando e como começou tudo, conta para gente?

Desde os meus 15 anos, quando escutei psytrance pela primeira vez, ele já se tornou um grande 
amor à primeira vista, principalmente, o subgênero do progressive psytrance. Acredito que minha 
vontade de ser DJ sempre esteve um pouco escondida dentro de mim, desde criança (risos), só 
precisou eu ir em 3 festas raves para realmente ver que eu queria ser um produtor musical e fazer 
minhas próprias músicas. Na época, muitos amigos acharam bem estranho (risos), pois, realmente, 
depois da terceira festa, eu sumi por um ano, pois estava estudando o básico da produção para 
assim começar a seguir carreira.

NoNo começo de todo caminho que decidimos percorrer, existem desafios e dificuldades que 
fazem parte do processo do nosso crescimento. E escolher a carreira de DJ não é tão simples 
assim, sabemos bem disso, em muitos casos também pode gerar dúvidas entre familiares ou 
cônjuge. Pode me citar os seus maiores obstáculos desde que decidiu se tornar DJ e produtor 
musical?

Então,Então, quando decidi ser DJ, eu acho que ainda estava no primeiro ano do ensino médio, minha 
mãe e meu pai pegavam muito no meu pé, pois eu era bastante desleixado com a escola, muitas 
vezes faltava à aula para ficar estudando produção em casa (risos), pois querendo ou não parecia 
um sonho bem distante e seria o caminho mais certo em termos de educação, pois nunca me iden-
tifiquei com outra coisa além da música, até mesmo porque ninguém achava que eu realmente 
estava levando isso a sério. Eu tive que trabalhar para comprar meus primeiros equipamentos 
(risos), aí eu conciliava um trabalho de fim de semana com a escola na época, o emprego era de 
ajudanteajudante de garçom, essa foi uma fase em que eu tinha que realmente fazer a base do meu sonho 
sem esperar por ninguém!

“ “
... principal é você estudar, comprar
suas coisas, correr atrás dos seus objetivos
SEM ESPERAR NADA DE NINGUÉM.
Gabriel Ramos.

Apresentamos Gabriel Ramos, 22 anos de idade, natural do Ceará, com alguns poucos anos de 
projeto alcançou objetivos dignos de grande sonhos de muitas produções de música psytrance. 
Foi apadrinhado pelo famoso projeto israelense Major 7 e assina em grandes labels como X7M 
Records, Spin Twist Records, como também possui sua gravadora, a Ubuntu Records.

A trajetória de ascensão do 
projeto revelação Invader 
Space.

AA trajetória de sucesso, os 
passos iniciais da carreira até 
se tornar top 1 na seção 
mundial do psytrance no BE-
ATPORT.

Foto de divulgação.

Como virei TOP 1 no Beatport?
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Muitos admiram o trabalho que vem fazendo e, no meio desses admiradores, quem você con-
sidera seu fã número 1? Quem é seu maior incentivador?

Na verdade, tenho muitos amigos que me ajudam bastante em várias áreas da minha carreira, 
desde o audiovisual até mesmo na questão de produção musical, esta é uma pergunta bem difícil 
de responder (risos).

Chegar aonde você chegou demanda de muito trabalho feito com dedicação, amor e foco, 
mas todos um dia já estivemos no começo da carreira, precisando de motivação para ir em 
busca de construir seu espaço no meio da cena eletrônica, quais são as dicas que você pode 
dar para quem está começando?

AA dica que eu dou e que realmente funcionou pra mim é que se você não tem uma oportunidade, 
crie. No meu segundo ano como produtor musical, eu já tinha algumas músicas, mas infelizmente 
eu não tocava em nenhum lugar, pois alguns produtores duvidavam que eu era um live, naquele 
tempo tinham Projeto lives, mas não muitos, então tive que tentar falar com várias festas até um 
dia dar certo. Mas o principal é você estudar, comprar suas coisas, correr atrás dos seus objetivos 
SEM ESPERAR NADA DE NINGUÉM!

TTodos temos várias paixões na vida, para nós, uma delas será sempre a música. Mas e para 
além da música do seu projeto Invader Space, o que o Gabriel ama fazer? Quais os seus outros 
talentos que estão sendo descobertos?

Além de produzir, uma das coisas que mais amo fazer é brincar com meu filho e passar um tempo 
com ele. Eu fui papai recentemente e foi realmente um divisor de águas para minha evolução pes-
soal e profissional, mas sobre os talentos, o que eu amo fazer é hambúrguer artesanal (risos), acre-
dito que se eu não fosse DJ eu teria uma hamburgueria, amo demais fazer! (risos).

“ “
... se você não tem uma oportunidade, crie.
Gabriel Ramos.

Eu sou fã do Ceará e das pessoas de lá, berço de inúmeros artistas excepcionais, lugar que 
acaba de gerar mais uma grande estrela. Imagino o orgulho que você tem de representar o 
Ceará e o Nordeste. Agora que chegou no Top 1 Beatport, quais são os próximos objetivos 
que você quer alcançar com seu projeto Invader Space?

Realmente o Ceará é Fantástico, principalmente suas praias (risos). Amo! 

SobSobre o top 1 do Beatport, essa é a segunda vez que eu o atingi. A primeira vez foi com a minha 
track ''GLIDE'' em parceria com o duo israelense “Major-7” que é, e sempre foi uma das minhas 
maiores referências no Psytrance. E agora pela segunda vez com meu remix de "Seven Monkeys".

Realmente, eu nunca pensei que poderia chegar a esse patamar e minha grande meta é ser uma 
das maiores referências do progressive psytrance mundial, podendo somar neste mercado Under-
ground de uma forma positiva para outras pessoas, ouvintes e DJs!

Invader Space no Maori Festival.

https://www.youtube.com/watch?v=9OGqyRp1p00
https://www.youtube.com/watch?v=q-hP5fWbfyo
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Todos temos um ídolo para chamar de seu. Gostaria de saber quem é o teu? Tem sonho de di-
vidir palco com algum artista que você admira muito?

Sem dúvidas atualmente o Major-7. Hoje em dia, somos bastante próximos, coisa que eu jamais 
imaginei (risos). Quem sabe um dia o universo fará o sonho do Vs. com eles ser realizado, enquanto 
isso estamos trabalhando para chegar cada vez mais perto do caminho!

Não posso encerrar sem pedir uma playlist com as suas Top 10 músicas do momento! Quais 
tracks você anda tocando? Qual aquele artista que está sempre em seus sets?

Bem, vou deixar aqui uma playlist das músicas que mais venho ouvindo nos últimos tempos, adoro 
demais todas elas e vou compartilhar com vocês!

1 - Nogfgoodnight - A Love That Never Happened (Rylan Taggart Remix)

2 - Jody Wisternoff - Morning U

3 - Hans Zimmer - Time (Tinlicker Edit)

4 - Anden - Images

5 - Collé - World To Come

6 - Hauul - Exodus (Original Mix)6 - Hauul - Exodus (Original Mix)

7 - Vini Vici & Liquid Soul - Universe Inside Me (Ghost Rider & Ranji remix)

8 - Aquafeel & Waveform - Deep Dive

9 - Berg & Major7 - 6 Million Years

10 - Static Movement Feat. Lydia - Inside Me

reportagem de
Camila soares.

Invader Space na Bug Open Air.

O ano de 2021 está batendo em nossa porta e com ele vem muita esperança dos eventos re-
tornarem a normalidade após a vacina. O que esperar do projeto Invader Space para o próxi-
mo ano? 

Estamos em um momento bem delicado, pois quando você pensa que os eventos irão voltar, 
começa tudo a voltar a ser cancelado, infelizmente. Sobre o projeto, estou com uma grande meta 
que é lançar um álbum neste ano de 2021, acredito que, por ter mais tempo para trabalhar no 
studio, seria bem possível e estou bastante animado com esta ideia!

https://www.youtube.com/watch?v=usEWmYL1eKw
https://www.youtube.com/watch?v=oA2su71OR0g
https://www.youtube.com/watch?v=pIRbp4yECeo
https://www.youtube.com/watch?v=ncqgQ1T6l94
https://www.youtube.com/watch?v=X4L3w3_D_1w
https://www.youtube.com/watch?v=rdIh5mvH-VI
https://www.youtube.com/watch?v=TFFi3ZHq6k4
https://www.youtube.com/watch?v=n0gNjf3uj9g
https://www.youtube.com/watch?v=rP1HnP40SM8
https://www.youtube.com/watch?v=FBO-FYLN1m4
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UMA LENDA VIVA!
márcia pantera

Drag Queen é sim
uma profissão!

leyllah diva black

Não deu certo
arthur valleti

Warm up:
A importância e
suas realidades

thiago torres

YOU BETTA WORK:
A Drag DJ que está
conquistando o Brasil

eva maruana
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Com 32 anos de carreira (1988), Márcia já fez várias aparições em filmes e programas de TV. E hoje 
ela aparece por aqui em uma entrevista exclusiva. 

Vamos nessa?

Ser Drag Queen é glamour, luxo, fama, mas também é lidar com inúmeros preconceitos, inclu-
sive dentro do próprio meio LGBTQIA+.
Por que você escolheu/decidiu ser Drag Queen?

Quando eu comecei, o termo hoje usado pra Drag Queen, era transformista. Quando eu decidi 
fazer show, eu só queria me montar mesmo, estar no palco, ser e estar feliz e receber, é claro, o 
aplauso das pessoas ao final do show.
Fama, o glamour, luxo, tudo isso vem com o tempo e eu ainda tenho tudo isso.
Mas quando eu decidi ser essa Drag, decidi dar o melhor de mim e fazer um trabalho que eu amo, 
mas infelizmente, dentro do nosso meio, assim como no mundo inteiro, também existe preconcei-
to e racismo e isso acaba dificultando algumas coisas.

Sabemos que o nome de Drag surge das mais variadas formas, possibilidades e situações.
Explica pra gente como surgiu o nome da sua Drag?

DuranteDurante um ano ou dois anos, no começo da minha carreira usei só Márcia, que veio de Márcio, 
meu nome de batismo passado pro feminino. Mas a gente tinha a Marcinha do Corinto. Aí, eu co-
mecei a pensar como seria meu sobrenome. Passeando por vários lugares, fazendo vários traba-
lhos, eu conheci um lugar chamado Columbia, onde eu trabalhei na porta como hostess, junto com 
Cláudia Liz (uma modelo na época) e num dia de desfile, lá estava o modelo Marcos Pantera, que 
é o irmão da Monique Evans. No momento que eu entrei no camarim e dei de cara com ele, eu 
falei:
"Meu Deus, eu tenho fotos suas nos meus cadernos, eu amo você, sou sua fã..."
Ai ele falou que já conhecia meu trabalho, me elogiou e tal...
Eu agradeci e ele perguntou se eu me chamava só Márcia. Respondi que sim mas na hora eu já co-
gitei:
"Nossa, podia ser Márcia Pantera, né?"
E ele respondeu: - Ficou incrível.
E aí surgiu o nome, MARCIA PANTERA.

Márcia Pantera. “

Fama, o glamour,
luxo, tudo isso
vem com o
tempo e eu
ainda tenho
tudo isso.

“

Márcia Pantera é símbolo de resis-
tência e sua história se estende 
pelo mundo inteiro.

Se hoje você conhece e faz o "Bate 
Cabelo", saiba que foi Pantera que 
trouxe esta habilidade drag ao uni-
verso LGBTQIA+.

Foto divulgação.

Márcia Pantera, uma lenda viva!
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Pesquisas mostram que muitos jovens por assumirem sua orientação sexual, ainda estando nas 
dependências de seus familiares, são expulsos de casa, tendo que viver em abrigos.
Como foi a relação da sua família quanto a sua orientação sexual e quanto a sua personagem?

Então,Então, eu acho que nós estamos falando de tempos, né? Como era se assumir nos anos 70, 80, 90, 
2000, e muito mais diferente nos anos que estamos, 2020. Estou com 50 anos, 32 anos de carreira, 
eu já vi muitos jovens irem pra rua, muitos jovens não voltarem pra casa, mas graças ao meu bom 
Deus, eu tive uma família incrivelmente maravilhosa que me entendeu, que me aceitou e que me 
amou. Também tive primos que não aceitavam de jeito nenhum, mas até aí era minha vida, eu ia 
fazer da minha vida o que eu quisesse. Quando a gente é adolescente, descobrimos um monte de 
coisas que a gente pode.... mas o que tenho certeza é que meu personagem me ajudou a ser uma 
pessoa mais forte, mais livpessoa mais forte, mais livre, mais independente e mais feliz.
Ser loira (cor de cabelo) não define minha raça, eu só coloco mais atitude dentro dela, entende?!

Geralmente, os grandes artistas têm mais de uma habilidade. Se você não fosse Drag Queen, 
onde acredita que estaria atuando?

Eu acho que eu seria um atleta, porque gosto muito de esportes. Eu acho que eu poderia ter sido 
vendedor também; poderia ter sido modelo; poderia ter sido tanta coisa na minha vida, e a minha 
cor de pele não pode e não vai me impedir de chegar onde eu sonho.

Falando nas questões raciais, em várias profissões, vemos e sabemos que pessoas pretas, 
devido ao racismo estrutural, ainda são pouco vistas em cargos mais altos.
Como você enxerga essa situação?
E no meio Drag, você sente esse preconceito?

Eu sempre me encaixei em todos os lugares, pois eu sempre soube chegar e sair.
Porém eu já passei por muito preconceito, já passei pelo ódio e pela violência das pessoas, e isso 
foi me amadurecendo, mas pra mim a arte não tem cor.
PorPor exemplo, às vezes você escuta uma música, e não sabe quem é a pessoa por trás daquela voz, 
e mesmo assim você ama música. Quando você vê uma drag no palco, um ator atuando de manei-
ra incrível, e você ama aquela pessoa, você não verá cor.

Márcia Pantera. “

... meu personagem me
ajudou a ser uma pessoa
mais forte, mais livre,
mais independente e
mais feliz.

“

Foto divulgação.

Todo processo criativo tem suas fontes de pesquisas.
Quem ou quais foram suas inspirações pra compor sua personagem?

O primeiro show que eu assisti, foi da Marcinha do Corinto, e ela foi minha primeira inspiração.
Depois, uma das maiores inspirações pra minha vida, carreira e shows foi Naomi Campbell; RuPaul 
também é uma delas.
Mas sempre acabo me voltando as modelos, principalmente as negras.
TTambém me inspiro em mulheres independentemente de cor, se eu olhar e gostar da produção, da 
montagem, eu farei aquilo pra Márcia Pantera.
Quando a gente tá no palco, a gente não tem cor, sabe? A gente é um espetáculo; a gente quer 
conquistar todas as cores, todas as pessoas. Eu, pelo menos, penso assim é claro que eu me coloco 
e sempre tive muita atitude em cima dos palcos, e posso ser o que eu bem entender... posso ser 
uma negona loira, uma negona careca, uma negona ruiva...
Já ouvi coisas como: "Nossa, mas pra que essa nega loira?"
Ser loira (cor de cabelo) não define minha raça, eu só coloco mais atitude dentSer loira (cor de cabelo) não define minha raça, eu só coloco mais atitude dentro dela, entende?!

Márcia Pantera. “
...posso ser o que eu bem entender...
posso ser uma negona loira, uma negona
careca, uma negona ruiva…“
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reportagem de
leyllah diva black.

Disponibilizamos este espaço pra você passar a mensa-
gem que bem entender às pessoas que seguem você e a 
revista Colors DJ Magazine.

A frase é sempre a mesma que eu uso pra minha vida.

"Nunca desista do seu sonho, você vai realizá-lo, acredite!"

São tantas coisas maravilhosas que acontecem na minha 
vida, que eu sou um ser humano especialmente realizado e 
feliz.

Quero agradecer a revista Colors DJ Magazine pelo cari-
nho, à minha amiga Leyllah Diva Black que é maravilhosa.

Até mais!

Foto divulgação.

E realmente é muito difícil, aqui no Brasil, os negros estarem em cargos que merecem, sabe por 
quê? Infelizmente, quando assinaram lei pra libertarem os nossos, ficamos sem direito algum, a 
gente não tinha nada. Quem tinham eram os brancos, eles apenas nos libertaram e não nos deram 
trabalho digno, nem direito à educação, nem auxílio à saúde.
E hoje em dia, ainda tentam podar a gente, de fazer muitas coisas.
InfelizmenteInfelizmente e dentro do nosso meio, também existe um preconceito de racismo. Sabe por quê? 
Porque às vezes tem brincadeirinhas que não cabem em situações nenhuma, mas são feitas. eu já 
vi e já vivi muito disso nos camarins da vida. Eu, sinceramente, continuo aquela Márcia do começo, 
quero fazer meu trabalho, voltar pra casa, receber meus aplausos e o meu cachê no final.

Aqui no Brasil as leis e apoios de incentivo às artes ainda são pequenas e beneficiam uma par-
cela muito baixa de artistas.
Como você enxerga a possibilidade de viver de arte nos dias atuais?

TTem muita gente boa por aí, fazendo trabalhos admiráveis, mas infelizmente, a gente tá num país 
onde ainda não tem uma valorização incrível da nossa arte. As coisas começaram a mudar, sim, mas 
tá andando em passos muito curtos.
Porém uma coisa boa é que a gente já tá aparecendo, tá por aí botando na nossa cara pra jogo, 
agora só falta valorizar, pra gente viver dignamente da nossa arte.

MáMárcia Pantera faz temporadas de shows fora do Brasil, especificamente na Alemanha. Na sua 
concepção, como é vista a arte Drag fora do Brasil, e qual rumo essa prática irá seguir nos pró-
ximos anos?!

Essa conquista de viajar pra fora é mérito especialmente do meu trabalho. Fui lá, fiz o meu teste e, 
foi maravilhosamente incrível. Eu estando num lugar desse, mostrando meu trabalho e as pessoas 
amando, é a certeza, da valorização que eu não tenho aqui no Brasil.
E sim, vão acontecer ainda, vários shows. E eu já tenho a minha agenda de shows até 2022.

O universo Drag é imenso e pode ser direcionado a várias vertentes artísticas (canto, atuação, 
dança, dublagem, apresentador(a), comediante, etc...); e você já viu muita coisa nessa longa 
trajetória como artista.
Pra quem quer iniciar na carreira de Drag Queen, qual é a sua mega dica?

Essa pergunta é bem legal, porque essa me faz olhar pra trás, ela me traz muitas lembranças de 
quando eu comecei. No início eu olhava o show de uma, de outra, e sempre tinha um pouquinho 
delas no palco.
AtéAté que Zeca Prudente (DJ da Nostro Mundo) me trouxe da Alemanha várias músicas de cantoras 
da Dance Music. Quando ele trouxe isso eu mudei o formato de show dos anos 90, me tornando 
uma (r)evolução pra época. Revolução porquê numa época onde as meninas eram vedetes e 
faziam músicas mais clássicas, eu, uma negona, usava um cabelão, e músicas mais atuais.
A dica que eu tenho pra dar é:
NUNCA, JAMAIS, desista do seu sonho.
Se torne um alguém muito forte, pra você trazer o seu personagem ainda mais incrível.
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Lufe, sabemos que vários dos seus projetos, alguns premiados inclusive, abordaram temáticas 
referentes ao universo da noite LGBTQIA+. Conte um pouco sobre quando se deu seu primei-
ro contato com a noite gay paulistana.

Meu primeiro contato foi no começo dos anos 1990 e naquela época nem existia ainda essa sigla 
LGBT…,  era noite gay mesmo. Durante toda a década, pesquisei muito esse assunto, mesmo 
ainda sem saber o que faria com minhas pesquisas. Saía muito, não só pra diversão, mas porque 
eu achava interessante, achava antropológico e queria conhecer mais daquele universo. Anos 
depois, vieram os frutos dessas pesquisas, como os longas documentais: "A volta da Pauliceia 
Desvairada" (2012) e "São Paulo em Hi-Fi" (2016) . Mas todos os meus curtas-metragens, inclusive 
os que começaram já nos anos 90, tinham também uma ligação com a noite.

Foto de divulgação.

São Paulo em Hi-Fi é um longa documental histórico que resgata a era de ouro da noite gay paulis-
tana, fazendo uma viagem pelas décadas de 1960, 70 e 80 - através do relato de testemunhas que 
contam histórias vividas nas casas noturnas que marcaram época.

Lufe Steffen. “
Hoje em dia, com a conquista de alguns direitos,
os gays começaram a se assumir, se afirmar sem
precisar da noite como escudo protetor.“

Ele é cineasta, jornalista, escritor, ator e cantor paulistano. Escreveu e dirigiu 10 curtas-metragens 
ficcionais e 2 longas documentais. Nessa conversa, vamos saber um pouco mais sobre um de seus 
filmes: o premiado São Paulo em Hi-Fi. 

Fotos de divulgação.

As noites de ouro
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Lufe Steffen. “
Havia toda uma preocupação com a
elegância de você se arrumar para sair…“

No filme São Paulo em Hi-Fi  você resgatou histórias das noites gays nas décadas de 1960, 70 
e 80. Qual foi sua motivação para realizar esse projeto?

QuandoQuando acabei o filme A Volta da Pauliceia Desvairada (2012) que retratava a noite gay paulistana 
daquele momento, senti que as pessoas que frequentavam a noite não tinham conhecimento 
sobre o passado ou sobre as origens daquela cena, conheciam  pouco ou quase nada. Achavam 
que a noite gay tinha começado a partir dos anos 2000, não tinham consciência, não tinham infor-
mação. Percebendo isso, senti necessidade de  contar essa história que, até então, ninguém tinha 
contado. Depois, surgiram outros projetos falando da noite LGBT paulistana histórica, mas naquela 
época não tinha nada. E na verdade eu já queria falar desse assunto desde 2008, quando eu entre-
vistei um amigo meu que é veterano da noite LGBT paulistana. Fiz uma entrevista com ele pra in-
ternet sobre o assunto e foi daí que nasceu a ideia de fazer esse resgate histórico. A primeira 
versão do São Paulo em Hi-Fi foi lançada no início de 2013 no Festival Mix Brasil. Importante dizer 
que era uma versão demo, como um rascunho. A versão circulou em alguns festivais, entre 2013 e 
2015. Em 2016  o filme foi repaginado, remontado e lançado oficialmente em circuito e é essa 
versão que circula oficialmente até hoje.

As histórias são contadas no filme por personagens que estavam inseridos naquele contexto 
na época (empresários, artistas e público). Entre essas pessoas e suas histórias, você destaca-
ria uma em especial?

Não posso destacar ninguém, pois todos os depoimentos ali são importantes e cada um contribuiu 
de alguma maneira. A ideia foi criar um mosaico sobre a noite, fazer  uma espécie de jogral com as  
pessoas contando suas histórias, trazendo uma memória oral e  compondo  um painel verbal com 
as histórias. Dessa forma, tudo é importante e cada pessoa teve algo a acrescentar. Claro, alguns 
tiveram mais histórias, mais peripécias. Se fosse pra destacar alguém, não desmerecendo os outros 
personagens, poderia ser a Elisa Mascaro, falecida recentemente em 2019. Ela acabou se desta-
cando mais no filme pelo fato de ter sido uma grande empresária da noite LGBTQIA+ que acolhia 
osos gays e transformistas na época da ditadura militar. Além disso, a Elisa é conhecida por ter trazido 
o glamour dos cabarés parisienses para a noite paulistana. Então ela acabou sendo a espinha 
dorsal do filme São Paulo em Hi-Fi. A noite gay paulistana só pôde progredir nos anos 70 e 80 
graças a lugares que fomentaram essa noite, como foi o caso da boate Medieval, principal casa 
gay nos anos 70 e a Corinto nos anos 80, ambas tendo a Elisa Mascaro como proprietária. Então, 
por isso, a personagem da Elisa talvez tenha uma especialidade por toda essa trajetória, mas todos 
os personagens são importantes.

Foto de divulgação.

Esse fascínio pela noite gay, assim como disposição para querer resgatar e contar suas histó-
rias, deve ter relação com os primeiros lugares que você conheceu. Qual foi a sua primeira 
balada gay?

O primeiro lugar que eu fui quando comecei a sair foi o clube Massivo, que era bastante famoso 
em 1990/91. Lá o público era bem diversificado não sendo frequentado apenas por gays. Ali se via 
uma mistura de estilos e tribos muito interessante. Tinha de tudo lá. Era o reduto dos Clubbers e 
as pessoas se montavam para ir pra lá, se arrumavam com looks elaborados para ir para a noite. As 
drags também estavam começando a explodir na cena e, naquela altura, a drag oficial do Massivo 
era Cindy Babado que ficava na porta como Hostess. Então é isso, o Massivo, apesar de não ter 
sido uma boate gay clássica, foi o primeiro lugar que eu frequentei mais assiduamente. Depois 
disso,disso, por volta de 1995 ... 96,  fui conhecer a Mad Queen, Blue Space, Túnnel do Tempo e 
Nostro Mondo que  eram as casas gays mais clássicas.
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Ao assistirmos ao filme São Paulo em Hi-Fi, podemos perceber que as noites gays nas décadas 
de 1960, 70 e 80 traziam todo um glamour que já não vemos mais atualmente. Na sua opinião, 
por que isso se perdeu?

SeSe perdeu, na minha opinião, por várias razões. Primeiro porque a própria sociedade mudou. 
Aquela necessidade de haver glamour na noite, nas festas, nos eventos foi se perdendo de forma 
geral, não apenas na noite gay. Veja bem, na primeira metade do século 20 as pessoas tinham uma 
tendência de glamourizar qualquer evento. Havia toda uma uma preocupação com a elegância de 
você se arrumar pra ir ao teatro, para ir ao cinema, pra ir num casamento, num noivado, num res-
taurante, numa boate, num jantar dançante. Enfim, tudo era feito com mais pompa, isso era uma 
característica da sociedade da época. Na segunda metade do século 20, isso começou a se perder, 
masmas ainda nas décadas de 1960 e 70 se manteve. A partir da década de 80 descambou de vez, pois 
houve uma popularização, tudo começou a ficar mais simples. A partir daí as pessoas não vão mais 
se arrumar para ir ao cinema, ao teatro. Quando muito, se produzem mais para um casamento e 
olhe lá.

O glamour foi se perdendo  no geral e isso também se refletiu na noite gay. Hoje as pessoas vão 
numa boate de bermuda, camiseta regata e tênis, às vezes até de chinelos. Coisa que antes nem 
era permitido, pois era obrigatório manter uma certa elegância. Acho que a sociedade ficou mais 
despojada. Além disso, a noite gay deixou de ser o único lugar de liberação para muitos como era 
antes. Houve um tempo em que os LGBTQIA+ só podiam se expressar livremente, sem sofrer pre-
conceitos e discriminações, indo para as boates gays. Hoje em dia, com a conquista de alguns di-
reitos, os gays começaram a se assumir, se afirmar sem precisar da noite como escudo protetor. De 
uns vinte anos pra cá, com os movimentos gays, com as Paradas do Orgulho e tudo mais, as pes-
soas começaram a poder ser o que elas quisessem ser em plena luz do dia, no trabalho, na fila do 
banco, no meio da rua. Hoje assumem sua sexualidade, seu gênero e ganham cada vez mais segu-
rança e visibilidade. Consequentemente, a noite perde força e deixa de ter essa importância de ser 
o único palco possível para os LGBTQIA+ se expressarem livremente. Não é mais obrigatório que 
o gay passe pela noite para poder existir na sua totalidade. Isso é super positivo, mas acredito que 
também contribuiu para essa perda do GLAMOUR das noites.

O filme São Paulo em Hi-Fi resgata o glamour dos "anos dourados", mas também trás recorda-
ções difíceis, como o período da ditadura militar e a explosão do vírus HIV. Isso demonstra que 
temas como violência, preconceito e luta por direitos não são novidade para os LGBTQIA+. 
Olhando para o passado e vivendo o presente, o que você vislumbra para o futuro da cena 
gay?

EuEu não posso afirmar o que que vai acontecer, pois é difícil dizer. Acho que vai depender das pes-
soas que estão hoje inseridas nesse contexto terem a vontade e a disposição para realizarem proje-
tos nesse cenário. Acredito que seja como um cultivo e se as pessoas pararem de cultivar, não ha-
verão novos frutos. Isso é muito amplo, pois se não houverem empreendedores, assim como se 
ficar estabelecida essa ausência de representantes políticos LGBTQIA+ para lutarem por direitos, 
por políticas públicas voltadas para interesses da comunidade, por visibilidade, enfim,  o pouco 
que se conquistou vai sumindo. Eu particularmente acho que a noite gay não vai acabar, mas sim 
se fortalecer nos próximos anos, assim como todas as questões que envolvem e dizem respeito a 
vida dos LGBTQIA+.  Felizmente nas eleições de 2020, vimos um aumento de cidadãos LGBTs se 
candidatando e sendo eleitos. Nós precisamos muito dessa representatividade. A gente tá num 
momento em que se não houver representantes na política, vamos continuar sendo massacrados.

Foto de divulgação.
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reportagem de
marcelo perrella.

Foto de divulgação.

Políticos contrários às causas LGBTs já estão no poder há tempos, querendo massacrar e oprimir as 
minorias. Temos que ter gente lá pra resistir e isso é fundamental. O futuro vai depender disso. 
Quanto a mim, eu, como humilde cineasta continuarei fazendo o meu trabalho de pesquisa LGBT, 
de memória, pois até hoje, todos os meus filmes foram dentro da temática. Dirigi 10 curtas, 2 
longas, estou fazendo o meu terceiro longa agora, dirigi 2 séries: 1 para TV e 1 para internet, publi-
quei dois livros, sempre nessa temática. Enfim, esse é o meu filão e quero continuar desenvolven-
do, pesquisando e contribuindo para que tenhamos cada vez mais visibilidade e para que nossa 
memória não se pememória não se perca no tempo.



43

leyllah diva black:
colunista história.

Bom, até algumas décadas atrás eu não tinha muito conhecimento sobre os assuntos relacionados 
aos meios LGBTQIA+, ao universo Drag e pouco me interessava pelas questões raciais, porém 
tudo foi chegando pra mim de forma tardia e natural.

Me tornei drag queen aos 19 anos e, no começo, meus shows eram só pelo close de estar em cima 
do palco e ser reconhecida. Os anos se passaram e percebi que, muito além do close, a arte Drag 
me trazia um complemento na renda familiar e passou a ter uma responsabilidade política e social.

AoAo nos montarmos (termo usado pelas drags no processo de maquiagem e produção) representa-
mos a figura feminina que, dentro da sociedade em que vivemos, ainda é diminuída e luta por di-
reitos de igualdade, logo pegamos sim, mesmo que por osmose essa parcela da luta.

Ser drag queen é ser taxada como uma figura que só pode ser vista à noite e dentro de boates.

Poucos sabem, mas até alguns anos atrás drag queens eram pessoas que dificilmente conseguiam 
um relacionamento amoroso pelo preconceito dentro do próprio meio, mas isso não tem se perpe-
tuado, eu mesma estou em um relacionamento há 10 meses. OREMOS!!! (Risos).

Hoje, além de enaltecer a beleza da Mulher Preta, eu também tenho um trabalho de conscientiza-
ção de que essa arte não tem haver com prostituição, com só dar close com joias, perucas e roupas 
bonitas, mas sim de que nós artistas não só da noite, precisamos de  valorização e uma boa remu-
neração pelos trabalhos que realizamos.

As pessoas costumam nos ver por alguns instantes, às vezes horas, nos locais onde somos contrata-
das, mas há todo um preparo antes de cada show, performance ou apresentação.

Eu por exemplo só pra me maquiar demoro pelo menos 3 horas, ali na frente do espelho. Preciso 
ensaiar durante dias uma coreografia e dublagem ou cena que vou atuar, tem o gasto com as pro-
duções (roupas, maquiagens, perucas, bailarinos, etc.), tem o trajeto até chegar ao local de traba-
lho e a volta para casa, tudo leva tempo e tempo também é dinheiro!

Então quando você for contratar um artista para o teu evento lembre-se que apesar de amarmos o 
que fazermos, não pagamos nossas contas com amor, se não puder pagar o cachê do artista  que 
você quer, negocie, mas sem desvalorizar, combinado!

Meu nome é LEYLLAH DIVA BLACK, com muito prazer, se você não me conhece, você vai me co-
nhecer. (trecho de uma música minha disponível nas principais plataformas digitais). 

“
Drag Queen não
é só luxo, glamour
e close.“

Leyllah Diva Black está na linha de frente contra 
a banalização e desvalorização do trabalho artís-
tico e político que é ser uma Drag Queen.

DRAG QUEEN
É SIM UMA
PROFISSÃO!
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Mico nas alturas

EsteEste é um clássico dos micos! O DJ e produtor musical Filipe Guerra (Recife – PE), residente da 
The Week, estava tocando em uma festa de 15 anos (porque DJ que é DJ toca em todo tipo de 
evento!) e resolveu arrumar o cabo RCA atrás do mixer. Não percebendo que não havia piso e, 
sim, somente bexigas, caiu segurando o cabo e desligou o som da festa!!! Um caso parecido acon-
teceu também com o DJ e produtor Junyo (Belo Horizonte – MG), residente do selo Joy. Ele 
estava tocando e deu um passo para trás sem perceber que não havia chão. Caiu e o DJ sumiu... 
E nem foi uma queda nas bexigas, foi direto pro cimento! Ai que dor.

Foto de divulgação - DJ Adriana Pax.

Mico Eletrizante

AA DJ e jornalista Adriana Pax (Recife - PE), residente do Club Metrópole e apresentadora do pro-
grama Oxente Afrodite, na rádio Frei Caneca FM (Recife), estava tocando em uma pool party no 
Veneza Water Park (Recife). Neste dia, tinha chovido, todos estavam de sunga, biquíni e com look 
de piscina. A DJ estava molhada, quando ela encostava nos equipamentos para mixar, ela levava 
choques e pulava. O público estava achando que era uma nova performance de Adriana e adoran-
do! No final do set, ela disse que deu muita risada, mas foi uma hora de muita tensão, literalmen-
te!

Qual DJ nunca passou por uma situação en-
graçada enquanto tocava, momentos perigo-
sos ou até desesperadores e, na maioria das 
vezes, o público nem reparou? Se eles não 
perceberem é até melhor, porque mostra que 
conseguimos camuflar os bafos que estavam 
acontecendo durante a apresentação. Nem 
sempre passa batido e se alguém catar os des-
lizes, sorrimos, fazemos a egípcia e nós que lu-
temos pra colocar uma track griteiro na sequ-
ência! Convidei alguns amigos da cena pra 
contar algumas histórias engraçadas! Sejam 
bem vindos aos nossos MICOS!!!

Top DJ
Micos
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Foto de divulgação - DJ Armando Saullo.

Mico na boquinha da garrafa

Imagine-seImagine-se na semana da Parada LGBTQIA+ de São Paulo, a cidade fervendo e os clubs todos 
lotados! Saudade de uma semana assim!!!! O DJ, radialista, produtor de eventos e sócio do Festi-
val Agrada Gregos, Armando Saullo (São Paulo – SP), estava por tudo fazendo um long set de 3 
horas quando recebeu a notícia de que o próximo DJ havia cancelado! Ele teve que tocar a noite 
toda e a casa estava um caos. O celular dele não estava com sinal e ele não conseguiria chegar 
até o banheiro e voltar no tempo de uma música (5 minutos). Ele disse: “cheguei ao limite de ter 
que pegar uma garrafa de água vazia e fazer um xixi ali na cabine mesmo dançando, beeem dis-
cretamente. NINGUÉM percebeu.” Geeeente, eu adorei a parte de ter que fazer e ao mesmo 
tempo dançar!!! E se a garrafa de 500ml não fosse o suficiente para o tanto de xixi? (risos) Segue 
o baile... 

Foto de divulgação - DJ Junyo.

Foto de divulgação - DJ Filipe Guerra.
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Mico Caliente

Eu nunca me esqueço da vez que estava tocando em São José do Rio Pardo (SP) em 2008 e resolvi 
acender um cigarro. Sim, naquela época ainda podia fumar dentro das baladas. O meu erro foi 
querer acender o isqueiro e, ao mesmo tempo, apertar minha buzina, que é inflamável. Quando 
eu apertei a buzina com o fogo, formou uma chama imensa no meu rosto. Eu acho que a pista 
imaginou que era uma performance de pirofagia. Que bom que só queimei minha sobrancelha.

Foto de divulgação - DJ Má Rodrigues.

Foto de divulgação - DJ Rodrigo Scher.

Mico Rasteira

O DJ e produtor de eventos Rodrigo Scher (São Paulo - SP) estava muito animado quando finali-
zou o set dele na Festa Deeper (SP). Ele resolveu pular com a DJ Má Rodrigues e, neste momen-
to tão empolgante, derrubou a DJ, justo na intro e na 1ª música! Que animação, hein, Scher!!!

Foto de divulgação - DJ Rafael Rosa e Fran Albuquerque.

Mico tricotando

OO DJ e produtor musical Rafael Rosa (São Paulo - SP) estava fazendo um back 2 back com a DJ 
Fran Albuquerque (São Paulo - SP) no Ibiza Club (Jundiaí - SP). Os dois já tinham tocado em várias 
festas naquele final de semana e estavam bem cansados. Entre uma música e outra, começaram a 
conversar. Quando perceberam, faltavam 30 segundos pra track acabar. Acharam uma voando e 
enquanto o Rafael mixava, ele e a Fran gritavam pra animar a pista e ninguém perceber nada. Este 
foi muito “se vira nos trinta” e arrasaram!! 
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paulo pringles:
colunista história.

Espero que tenham curtido esta edição da coluna. Se tiverem sugestão de tópicos ou queiram 
saber histórias, podem mandar no djpringles@uol.com.br ou no site da Colors DJ (contatos). 

Meu insta? @djpaulopringles

Pode seguir e lá te dou boas festas!

Foto de divulgação - DJ Paulo Pringles.

Não vou aguentar e vou contar o mico que paguei no carnaval de 2014 na Flexx (São Paulo - SP). 
Eu sempre gosto de sair da cabine, pular, interagir e, na 2ª música do meu set resolvi ir para a 
frente do palco e não vi a caixa de retorno. Fui saltar e torci meu joelho e faltava 1 hora e 50 minu-
tos de set. A DJ Shine falava pra eu beber vodka pra esquecer da dor. Enchi a cara, mas a dor era 
muito forte. Eu acho que o público não percebeu, mas é lógico que interfere na performance e na 
qualidade do set. Quando terminei de tocar, a adrenalina baixou, veio uma dor tão grande e voei 
pro hospital.

https://www.instagram.com/djpaulopringles/
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Conquistou a residência da Festa B.I.T.C.H., um mega evento, que rolava em locais gigantescos 
como Parques de Diversão. Foi residente por dois anos da The Week Rio, assim que a casa inaugu-
rou. Os outros residentes na época eram a DJ Ana Paula e o DJ Felipe Lira.

Depois foi residente por seis anos de um dos clubes mais icônicos do RJ: o Cine Ideal, até seu fe-
chamento em 2013.

Com sua carreira consolidada, era considerado 
um dos melhores DJs de House do Brasil. O 
"Mestre das Pick Ups", como era chamado. 
Conquistou por dois anos consecutivos (2011-
-2012), o prêmio de Melhor DJ do Ano, através 
da extinta Revista “S”.

Sua sonoridade era considerada inovadora, en-
quanto a maioria dos DJs tinha medo de arris-
car novas ideias, o mestre seguia inovando e 
trazendo novos conceitos para nossas pistas.

Com a ROBIX WORLD TOUR, se apresentou 
em muitos países como Argentina, Chile, Peru, 
EUA e China. Na época era muito raro um brasi-
leiro se apresentar fora do país. Robix junta-
mente com Mauro Mozart e Enrry Senna, foi 
um dos pioneiros nesse sentido.

Dividiu cabine com grandes nomes da cena 
mundial como ABEL RAMOS, CARLOS 
GALLARDO, CHRIS COX, ISAAC ESCALAN-
TE, NACHO CHAPADO, OFFER NISSIM, 
PETER RAUHOFER, PHIL ROMANO, ROSA-
BEL, THOMAS GOLD, YINON YAHEL, entre 
muitos outros.

Foto divulgação.

O mestre das pick ups deixou pra sempre uma marca na cena eletrônica carioca e influenciou 
a nova geração de DJs brasileiros de House Music.

Em maio de 2018, a cena LGBTQIA+ perdeu um dos seus maiores ícones. Com apenas 49 anos, 
dos quais 36 dedicados à música, Robson Carneiro (DJ Robix) foi um dos precursores da música 
eletrônica no Rio de Janeiro e no Brasil.

MuitaMuita gente não sabe, mas Robix era formado em ballet clássico e praticou até seus 15 anos. Se 
graduou em Educação Física, mas não atuou na área, pois gostava mesmo era de música. Um dos 
primeiros passos na carreira foi ser radialista na cidade onde nasceu, Campos dos Goytacazes, inte-
rior do Estado do Rio de Janeiro.

Já morando na capital, ele conquistou as pistas por onde passou, tornando seus sets momentos 
mágicos na vida de quem o escutava.

Foto divulgação.

O legado de Robix
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Marcel Clair, com quem foi casado por 11 anos, também era seu manager e acabou virando DJ 
também.

"Foram 11 anos e 02 meses juntos, de muito amor, respeito, carinho, cumplicidade, amizade, com-
panheirismo e aprendizado, um ajudando o outro, até a sua partida.

Além de marido, eu era seu Manager...

Eu gostava mais de ficar no backstage, cuidando da agenda, contratos, logística e tudo que envol-
via o DJ Robix.

Muitos amigos falavam: "Cara, você tem o melhor professor e DJ, pede ele pra te ensinar", aí eu 
falava: "Nada, não gosto, prefiro ser Manager".

EuEu sempre gostei de música e isso já é um grande passo! Sempre tive noção de tempo, batidas e 
tal, e isso me ajudou!Um belo dia, eu falei pra ele:"Você me ensina?", ele falou: "Claro", e aí foi. 
Comecei brincando em casa! Robix foi me ensinando aos poucos, uma verdadeira escola, e sempre 
me falava: "Vai com calma, uma coisa de cada vez", pois a gente já quer chegar aprendendo tudo, 
mas não adianta, temos que ter paciência e irmos devagar, pois o mundo da discotecagem é 
enorme e eu digo que aprendi 1% de tudo que o Robix sabia, pois ele sim, era um grande DJ e um 
excelente profissional! Era um professor muito rígido, não dava mole não (rs).

MaMarcel contou também algumas histórias interessantes que presenciou com o mestre:

"Uma vez Robix tocou numa festa agropecuária em Itaperuna-RJ, logo depois de uma banda de 
Rock conhecida nacionalmente, e tinham mais de 30.000 pessoas pelo evento. Ver toda essa 
gente, de todos as classes e tribos curtindo e dançando ao som do meu marido e DJ, simplesmen-
te foi demais.

Robix e Marcel Clair (Esposo e Manager)

Por tradição, ele sempre fechava a pista, assumindo a cabine das seis da manhã, até encerrar.

Na época, praticamente não existiam after parties na cidade maravilhosa, então o after era ali 
mesmo. Por muitas vezes, o som era desligado quase meio-dia, com o sol já transbordando a 
imensa claraboia de vidro que havia no teto do pistão.

OO DJ e Produtor E-thunder (Igor Tamegão), veio em 2010 de Belém para o Rio para ser residente 
do Cine Ideal. Robix o acolheu de braços abertos em sua casa, onde acabou morando por quase 
um ano e meio.

"Era"Era um apartamento mínimo em Copacabana. Robson foi praticamente um pai pra mim. Quem 
teve a oportunidade de conviver com ele ganhou um anjo da guarda pro resto da vida: ele dava 
conselhos, abria nossos olhos, ensinava tudo sobre a vida. Mas era genioso também. Detestava ser 
acordado cedo! Eu sou hiperativo, então quase todo dia acabava o acordando sem querer. A von-
tade dele era me jogar pela janela (risos)! Quanto ao Robix DJ, eu falo sempre: não se fazem mais 
Robix, não se ensina a ser Robix, só ele nasceu daquele jeito.

Completamente apaixonado por música, um profissional inigualável. Era lindo ver ele tocar, nin-
guém fazia igual. Ele deixou seu legado. Quem viveu essa época, não tem uma noite que tenha 
saído de uma pista dele e falado: nossa, que noite. Eu morro todo dia de saudades dele. Horro-
res.", conta E-thunder.

Com o fechamento da The Week Rio e do Cine Ideal, a noite carioca viveu um hiato, sem nenhum 
grande Club aberto. Durante esse tempo, surgiram algumas festas semanais e Robix foi residente 
das principais: Let's Go, All Right e Lob. Foi residente do selo JOY, desde a sua primeira edição, 
até sua despedida; e também residente mensal do The Pub, em Goiânia, da Base Lounge em 
Campinas.
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Imagem de divulgação.

Numa outra vez, na Jukebox de Halloween no Vivo Rio, ele deixou sua intro no ponto, aí um dos 
produtores da festa apertou o play e Robix entrou com um sobretudo totalmente disfarçado e a 
galera achando que era parte da performance dos dançarinos, num determinado momento, tirou 
o sobretudo e revelou-se, fazendo todo o público ovaciona-lo com aquele ar de surpresa e felicida-
de, daí foi só alegria!

Uma história engraçada, foi quando tocou na festa Let́s Go (na qual era residente), que inicialmen-
te era toda sexta no antigo Dito e Feito-RJ! No final da apresentação, de manhã já, a galera queria 
que Robix continuasse a tocar, aí o produtor havia brincado dizendo quem  iria pagar o cachê pra 
ele tocar mais,  daí, começaram a jogar dinheiro no palco, foi estranho e ao mesmo tempo engra-
çado!"

Já o DJ carioca Alex Lisboa lembra com carinho de um B2B histórico na Festa Set Me Free, que 
acontece sempre em Ubá-MG: " Foi uma aula de mixagens e técnicas. Hoje sou o que sou por 
causa dele. Robix é uma das minhas maiores referências musicais".

Uma das melhores amigas de Robson era a DJ Laurize (Goiânia), que também deu um depoimen-
to.

"Falar do amado irmão Robix é fácil e ao mesmo tempo difícil.

Difícil por não tê-lo mais com a gente, não ter com quem dividir as conquistas e vitórias, não ter a 
quem recorrer quando precisa-se de alguma informação sobre qualquer música.

Fácil mesmo é falar de suas inúmeras qualidades. O cara era amado por todos, de um coração gi-
gante. Assim como foi comigo, ajudou muitos DJs, não só em início de carreira, mas sempre que 
alguém o procurava para um conselho ou uma informação valiosa. Ele não tinha nenhum tipo de 
pudor em dividir seus conhecimentos (que não eram poucos) e sempre pensava no próximo.

Sou grata a Deus por me permitir, por mais de 10 anos, conviver com esse pequeno grande 
homem. O que me resta agora é saudade e um legado gigantesco de tudo que aprendi com o bai-
xinho."

Um fato que ocorre infelizmente com DJs com décadas de carreira, é que em dado certo momento 
eles veem seu público envelhecer, e não conseguem mais se conectar com as gerações mais novas, 
passando a viver da fama acumulada.

Festa Itaperuna (citada no texto) – 2010
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reportagem de
vitor faria.

Robix passou longe disso. Os mais próximos brincavam que ele era capaz de tocar até em aniversá-
rio de criança, batizado, velório, em qualquer lugar.

Fosse num after, noite, pool party, evento grande ou pequeno, ele estava lá, fazendo um set incri-
velmente adequado e perfeito ao horário, público e local. Era um coringa. Onde quer que estives-
se, salvava a noite, sempre com a mesma humildade, alegria, dedicação.

Com certeza, uma das razões para sua carreira ter sido tão longeva e bem sucedida.

A quem era mais próximo, que Robix carinhosamente chamava de "irmão", ficou a saudade.

Aos demais profissionais, ficou o exemplo de ética, humildade, bondade e profissionalismo.

Ao público, ficou a magia de tempos áureos da noite carioca, que não voltam mais.

Robix deixou seu legado, e será sempre lembrado por nós.
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"Daqui dez anos, eu…
Quero continuar sendo DJ, cuidando de todos os meus clubes (Caos e Club 88, em Campinas) e 
viajando o mundo. Eu falava que ia virar a tia da rave… Acho que foi o que aconteceu mesmo!"

EliEli Iwasa vem prestando grandes serviços ao techno no Brasil como produtora, tocadora de discos 
e gestora do clube Caos, em Campinas.  Atualmente, é uma das mais requisitadas DJs do país e 
já acumula em sua biografia turnês internacionais e discos lançados com o projeto Bleeping 
Sauce. Lembrando que ano passado, a DJ levou o techno a grandes festivais tradicionais como 
Rock in Rio, além de DGTL, Photon, Life and Death durante o ADE, Frecuencias no Chile e Baum 
na Colômbia. Graças a esse trabalho de consistência, ela ganhou um episódio na série “Quando 
elas tocam” do Canal BIS e foi indicada ao prêmio de melhor DJ do ano pelo WME (Women’s 
Music Event Music Event Awards), maior premiação feminina do país.

Foto divulgação.

"Eu me chamo Eliana Sumiko Iwasa, tenho 44 anos, nasci em São Paulo, mas atualmente resido em 
Campinas. Completo 20 anos como DJ."

UmaUma das sócias do antigo Pianno Club em Campinas, a DJ Eli Iwasa ficou conhecida por organizar 
o projeto 'Technova' em meados dos anos 2.000, no Lov.e Club - extinta balada de São Paulo que 
representa uma boa parte da história da música eletrônica brasileira.  Ela já tocou em alguns dos 
principais clubs de São Paulo, como D-Edge, Sirena, Pacha, Clash Club, Lions, Lab Club, entre 
outros. Também se apresentou em festivais de música eletrônica no Brasil como Kaballah, XXXPe-
rience e Universo Parallelo. Fora do País, deixou sua marca no Rex Club e Nouveau Casino em 
Paris, nos clubs Moog, Macarena e Club 4 em Barcelona, no Club 333 em Londres e na Pacha, em 
Buenos AiBuenos Aires.
Musicalmente, ela passeia por várias vertentes do techno e do house, além de trazer um toque da 
sensibilidade feminina em seus sets. 

Foto divulgação.

20 anos de destaque na cena eletrônica do país
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O ano é 2020 e, desde o início da quarentena, foram incontáveis lives, turnê digital, variados sets, 
exposição de discos, entrevistas, curadoria para os streamings de seus clubs e, por fim, mas não 
menos importante, a participação na campanha #OQueLevodoAgora, promovida pela Samsung, 
ao lado de nomes como Anitta, Maisa, Erika Januza, Pedro Sampaio, entre outros.

““Tentei me manter produtiva e ativa, para tentar usar este tempo para entregar muitas coisas que 
nunca tinha muito tempo para preparar, desde novas músicas, podcasts, entrevistas, vários talks. 
Foi uma sequência bem grandes de lives. Fui convidada por núcleos muito diferentes entre si, 
todos os dias. Desde Só Track Boa, até Mamba Negra. Falei com todo mundo. Isso foi muito legal, 
acabei podendo estar perto de todos os núcleos que eu gosto. Bem bacana tudo isso.”

Foto divulgação.

É uma forte influência feminina na cena eletrônica com uma carreira incrível, mas por ser mulher 
não foi tão fácil passar por algumas coisas como nós sabemos da sociedade preconceituosa e ma-
chista que vivemos. 

“20 anos atrás era bem complicado, hoje, as meninas estão fazendo barulho, conquistando 
espaço. Tem cara que ainda diz: ‘ah, mas agora estão chamando só minas para tocar’. Agora é 
assim mesmo! Precisa reforçar sempre, questionar a ausência feminina no line-up, chamar as meni-
nas para atenuar essa diferença brutal perpetuada por décadas de machismo pesado. Para os 
homens que duvidam da nossa capacidade, eu digo: veja só, as festas mais interessantes da atuali-
dade tem mulheres na organização, como a Cashu e a Laura Diaz na Mamba Negra, Carol Mattos 
na MASTERplano, Amanda Mussi na Dûsk e Bárbara Egídio na 101Ø, entre outras. O meu talen
to está sempre questionado em função de eu ser mulher. Tem gente que diz: 'Ah, mas ela conse-
guiu isso por causa do namorado. Ah, é melhor você usar umas roupas mais sérias, seu visual é 
muito sexy. Você sabe mesmo para que serve este cabo? Não é legal você discotecar de salto 
alto.’(…) Homem nunca é questionado se faz parceria com uma marca, se ele é feio ou mal vestido. 
Falem o que quiser, eu vou tocar de salto alto sim, de vestido curtinho. Sabia que em muitas reuni-
ões de negócios tem caras que não falam sobre grana comigo? Chega nessa hora me excluem por 
eu ser mulher. Acabam engolindo. Assunto de dinheiro é comigo sim, aceita” 

Foto divulgação.
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reportagem de
daniel asafh.

Essa é o Ícone do mês de dezembro, representando o Underground. Eli Iwasa, uma das principais 
DJs do País, que se mantém em evidência numa das cenas musicais que mais se renova há duas 
décadas. De fato: ela não pára!
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Começou a consumir todo o conteúdo disponível na época, que claro, era muito diferente do que 
temos hoje. O YouTube não tinha quase nada e ainda era mais difícil encontrar algo voltado para 
o Tribal House. No máximo encontrava Tribal Tech. Iniciou as produções pelo programa Dance 
eJay, FL Studio e o Reason, e naquela época salvava tudo em CD e disquete!

SomenteSomente depois de apanhar muito dos programas resolveu fazer seu primeiro curso na Cubase. 
Mesmo assim, ainda não conseguia chegar no resultado que queria, então investiu em cursos de 
mixagem, masterização, teoria musical tonal e modal, arranjo, uma série de cursos que pareciam 
não ter fim. Mas somente depois de 18 cursos e muito investimento financeiro, conseguia entender 
o que a música precisava e se expressar musicalmente.

““Tive que passar por cursos particulares, cursos online e em escolas renomadas para conseguir 
chegar realmente em uma sonoridade que me agradava, porém, em todos os cursos que fiz, 
nenhum era voltado ao Tribal House. Não tinha nenhum conteúdo em português e isso realmente 
era algo muito negativo”, disse Diego. 

AtéAté 2014 a música ainda era uma atividade paralela e depois do convite de um amigo para ensinar 
produção e após muitos cálculos e estudos sobre o investimento financeiro, Diego e sua esposa 
decidiram que ele se dedicaria 100% à música. Tudo começou com um amigo, que falou para 
outro, e para outro que residia em outro estado, mas como ficava inviável viajar para outros luga-
res, surgiu a ideia do curso online. Devido às questões de segurança digital e legal, foram mais dois 
anos de planejamento. Assim começou a surgir a Santander Music Academy.

Diego Santander.

“
“

Se hoje sou produtor, foi graças ao DJ Hebert Tonn
e ao Patrick Sandim, grandes nomes da cena
nacional que sempre me inspiraram direta ou
indiretamente.

Buscando suprir suas próprias necessida-
des para aprender a produzir com sua 
identidade, Diego Santander criou um 
método único que vem fazendo muito su-
cesso.

Com 33 anos de idade, casado, livre de 
preconceitos e rótulos, Diego Santander 
construiu uma carreira sólida de mais de 
12 anos atuando como Gosth Producer 
com suportes nacionais e internacionais 
de renomados DJs, além de tocar em 
casas noturnas super respeitadas como 
Flex e Blue Space.Flex e Blue Space.

Em 2002 foi apresentado a Música eletrô-
nica pelo DJ Hebert Tonn, quando 
passou a frequentar as noites de sábado 
do Club Puerto Livre e as matinês da 
Blue Space. Mas foi quando ouviu pela 
primeira vez uma  música produzida por 
Patrick Sandim, seu amigo e ídolo, que 
pepercebeu que queria que a música tocas-
se as pessoas da mesma maneira que o 
havia tocado.

Foto de divulgação.

A arte de produzir, aulas
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Hoje a SMA tem alunos brasileiros de quase todos os Estados, e de outros países, como Colômbia, 
Panamá, Espanha e Inglaterra. No próximo ano Diego pretende lançar um curso de produção mu-
sical no Logic e um curso em Espanhol.

Para o aluno se matricular, basta acessar o site www.santandermusic.com.br que ele vai encontrar 
3 cursos: Curso de Mashup, Edits, Bootleg, Setmix, um curso voltado para quem quer iniciar no 
produção musical e Curso Completo de produção musical.

A SMA nasceu da dificuldade que Diego encontrava quando estudou produção musical e hoje é 
uma das maiores escolas de produção musical para tribal house, conhecida nacional e internacio-
nalmente. “Mudei radicalmente de vida, e hoje sou muito feliz com o que faço e sigo estudando 
para trazer mais conhecimento para todos os alunos”, finaliza D.S.

Siga o trabalho de Diego Santander e da Santander Music Acadamy nas redes:
www.santandermusic.com.br

INSTAGRAM     -     FACEBOOK     -     SOUNDCLOUD

reportagem de
monique pinto.

Diego Santander.

“
“

O maior diferencial da SMA sem sombra
de dúvidas não é somente o conteúdo,
e sim, o acompanhamento ombro a ombro
com os alunos.

Fotos de divulgação.

O curso online vem com a vantagem do aluno poder assistir às aulas quando, onde e quantas vezes 
quiser, porém, conta com um ponto negativo, a falta da presença do professor para tirar as dúvi-
das. Pensando nisso, Diego criou um grupo de comunicação dos alunos diretamente com ele: a 
qualquer hora que o aluno tiver dúvida, pode enviar uma mensagem por e-mail, vídeo por WhatsA-
pp ou deixar uma mensagem na própria plataforma do curso. O curso de produção musical da 
SMA é voltado ao tribal house, porém, com o conhecimento do curso o aluno pode produzir qual-
quer estilo que queira. “Todos os cursos que fiz até hoje, sempre o professor mostra como ele cria, 
logo você tem que seguir aquele caminho para chegar no resultado, pensando nisso, o curso de 
produção da SMA não cria seguidores de fórmulas e sim, mostra diversos caminhos diferentes para 
se alcançar o mesmo resultado”, comenta o deejay. 

Essa metodologia oferece um poder de liberdade de expressão musical ao aluno, que passa a 
pensar fora do convencional para atingir o resultado que quer.
O curso é fragmentado em 20 módulos que passa desde, como fazer o download do programa de 
produção, passando por todas as etapas da criação de uma música sem precisar usar partes pron-
tas, como MIDI, loops ou kit constructions que estão disponíveis pela internet, pois o intuito real 
do curso é formar um criador de música e não um montador de peças. Com isso o aluno passa por 
aulas de criação de bases (sem loops), teoria musical, mixagem, masterização, marketing para DJs, 
design, mercado para Ghost Producers, desenvolvimento de sound design, mercado de games, 
lançamento da música, registro da música, enfim, todos os aspectos para que ele seja 100% inde-
pendente na ppendente na produção desde o primeiro passo até o mais avançado. 

http://www.santandermusic.com.br/
https://www.instagram.com/diego_santander_oficial/
https://www.facebook.com/ded.santander
https://soundcloud.com/diegosantanderoficial
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No Brasil, existem várias escolas e até mesmo universidades que oferecem cursos de produção 
musical, mas poucos oferecem uma experiência tão imersiva. Pensando nisso, a produtora musical 
Érica Alves e seu sócio João Pinot criaram o curso Wave Live Act, com uma proposta diferenciada, 
na qual o aluno pode começar a aprender a produzir do zero e finalizar o curso apresentando suas 
produções em um festival. Para entendermos melhor a proposta do curso, entrevistamos Érica 
Alves.

O que a música significa para você?

AA música é uma linguagem que, a princípio, parece ser somente artística ou somente para entrete-
nimento, mas para mim, significa uma expressão, uma forma de se expressar, onde mostramos que 
isso é possível não somente por palavras. E, além disso, a música também significa o meu ganha 
pão. Eu trabalho com música, profissionalmente, desde 2010. Já tenho 10 anos de estrada na 
música eletrônica.

Como ocorreu a sua ligação com a música e a produção musical? Teve alguma influência?

Minha ligação com a música acontece desde quando eu era criança. Minhas primeiras memórias 
são memórias musicais, ouvindo músicas em casa e sempre dançando músicas alegres. Eu já estu-
dei piano quando era nova e sempre gostei de música clássica, mas com o tempo acabei gostando 
mais de compor do que, necessariamente, estudar um instrumento.  Então comecei a experimen-
tar compor e, na adolescência, comecei a fazer minhas primeiras gravações lo-fi, demos, com pro-
gramas bem rudimentares no computador.  Foi aí que eu comecei a me interessar pela produção, 
à medida que eu ia me aventurando nos projetos musicais, até banda de rock eu tive quando 
estava na faculdade. As minhas influências são as pessoas que estavam comigo desde o início, 
assim como o produtor Zopelar, uma pessoa muito importante na minha trajetória, pois foi ele que 
me guiou desde os meus primeiros passos no caminho da produção. 

Como surgiu a ideia do Wave Live Act?

A ideia do Wave Live Act surgiu por uma série de fatores. Eu saí do Rio de Janeiro para desenvolver 
minha carreira musical em São Paulo, quando fui trabalhar com o The Drone Lovers, meu projeto 
com o Davis e o Zopelar, durante 6 anos. Neste período também desenvolvi meu trabalho solo, 
um live act, e comecei a dar algumas oficinas de sintetizadores para mulheres, em um projeto cha-
mado Synth Gênero. Esse projeto foi uma forma que eu encontrei de fazer uma ponte entre o fe-
minismo e o ensino. Sou professora de formação, sou formada em letras pela Universidade Federal 
Fluminense. Por conta da música, tive que sair da escola onde trabalhava para me dedicar à produ-
ção musical, só que eu passei a dar aulas, não mais de inglês e sim de música. O Wave Live Act 
surge em 2018, quando, já de volta ao Rio de Janeiro, eu e meu e sócio João Pinot fomos convida-
dos pela Fosfobox Bar Club, uma casa noturna bem conhecida do Rio de Janeiro, para ministrar 
um novo curso de live action de produção musical.

Érica Alves.

“
“

As minhas
influências
são as pessoas
que estavam
comigo desde
o início…

O universo da música eletrônica é, sem 
dúvidas, fantástico. As tracks, até che-
garem aos nossos ouvidos, passam por 
um longo processo de produção, que 
requer muito estudo, técnica e dedica-
ção. Os produtores musicais são os res-
ponsáveis por tudo isso e, assim como 
qualquer outro profissional, estudam e 
aprimoram suas técnicas o tempo todo 
para entregarem músicas de qualidade 
em um mercado tão disputado.

Foto de divulgação.

A arte de produzir e o prazer em ensinar
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reportagem de:
alison silva.

Além do curso, você tem outros projetos?

AlémAlém do curso, tem o meu projeto artístico, o Érica Live, onde faço um live act com minhas músi-
cas, também sou DJ e tenho um selo chamado Baphyphyna, que lança artistas nacionais de música 
eletrônica e música experimental. Sou artista da Urban Jungle. Nesse momento estou mais dedi-
cada ao Wave e ao selo, porque os shows e eventos não estão acontecendo. Em dezembro vai ter 
o lançamento da coletânea da Baphyphyna, que são as Baphyanas Brasileiras, e também no meio 
do mês vai ter o festival do curso de formatura do curso, que vai ser online, juntamente com o lan-
çamento da coletânea do curso com produções dos alunos, sendo que a maioria deles nunca pr
duziram uma música antes, então vai ser bem interessante.

Informações e links importantes:

Lançamento coletânea "Baphyanas Brasileyras II" pela Baphyphyna - 4 de Dezembro
http://baphyphyna.bandcamp.com

WAVE Live Fest - 18, 19 e 20 de Dezembro
Lançamento coletânea "WAVE Tapes vol. 1" - 18 de Dezembro
http://waveliveact.bandcamp.com

Foto de divulgação.

Qual é o público alvo do curso?

OO público-alvo do curso é qualquer pessoa que tenha curiosidade em saber como fazer tracks, 
música ao vivo e como mexer com música eletrônica no geral. É um curso de iniciação, então nossa 
didática é focada em pessoas que não sabem nada, sem nenhum conhecimento musical. Além 
disso, é indicado para músicos e produtores que queiram se atualizar e aprender uma nova forma 
de fazer música e uma nova metodologia de processo criativo, pois um dos alicerces do curso é jus-
tamente a questão da composição, arranjo e criação.

Quais os diferenciais do Wave Live Act como curso de produção musical?

Um dos diferenciais do curso é justamente essa parte da oficina de criação. Nós também prezamos 
muito pela interatividade e pelo resultado. É um curso focado em projeto, então no final do curso 
os alunos tocam, se apresentam e lançam suas músicas em nossas coletâneas. Não é só um curso 
que a pessoa compra, faz e acaba. Nós realmente temos essa pretensão de ser algo que muda a 
vida da pessoa, a perspectiva sobre o fazer música. Outro atrativo, é que bastante gente do audio-
visual precisa produzir trilhas e nosso curso também dá esse suporte de criação a partir de outras 
referências, que não sejam somente musicais, o que chamamos de imaginação criativa.
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Não é de hoje, que ouvimos DJs (alguns nem sempre profissionais) reclamarem, ou simplesmente 
não aprovarem o fato de abrir pista, seja para show ou para alguma festa. Talvez você já possa ter 
ouvido “Por que DJ xxxx vai abrir, sendo que tem outro e outro?”  ou pode ouvir também “Fulano 
estragou o warm up…” e por aí pode ouvir outras coisas. Mas o que vale ressaltar sobre a questão 
em torno do  Warm up é:
- É bom ou ruim fazer?
- É menos ou mais importante?
- É p- É profissional e coerente?

Convido você nessa leitura a esclarecer esse universo, quais consequências, benefícios, dicas e 
desmistificação do assunto. Isso serve para você produtor, DJ e, claro, nosso amado público.

Warm up, da tradução da língua inglesa, significa Aquecer/Aquecimento e normalmente em shows 
e festas de música eletrônica, DJ e/ou grupos musicais abrem pista para artistas que são os “Hea-
dliners” (cabeças/principais) daquele evento. Uma vez que entendemos o sentido voltamos a per-
gunta “É bom ou ruim ser o artista do Warm up?”

Esta questão normalmente é vista em torno do “EGO”, na realidade, da impressão como o artista 
tem da visão do produtor e do público. Quando o artista está na abertura/aquecimento, em geral, 
há o entendimento de que não há capacidade de ser um “headline” ou um artista para executar 
seu trabalho no meio ou final do evento, o que torna essa explanação uma mentira. Na realidade, 
é necessário desfazer a ideia de que a apresentação e/ou set do artista são únicos e não estão liga-
dos a nada e a ninguém, uma vez que aceito se apresentar em uma festa, festival ou evento, é pre-
ciso entender que o fato de estar no line configura que todos os participantes devem contar uma 
história, não importa se é no começo, meio ou fim. A relevância é saber sobre a postura que deve-
-se ter, independentemente de qual seja sua posição. Então, assim como um headline, o artista do 
Warm up tem uma grande e especial missão, pois ele é quem vai ditar sobre o aquecimento, a 
energia, a vibe e a aceitação do público.

O Warm up é o “welcome”, o convite de boas-vindas, este momento no line normalmente é 
aberto a artistas mais novos, mas que muitas vezes estão também destinados à artistas consagra-
dos. Não existe diminuição no valor do artista, sob a ótica do Warm up, muito pelo contrário, exige 
um preparo cirúrgico, preciso e muito profissional para essa missão, por isso, como primeiro ponto 
de entendimento, o Warm up não está ligado ao adjetivo de ser bom ou ruim, está sob a visão do 
profissional saber ou não cumprir com o seu papel.

Entendido esse primeiro passo, pergunta-se “Qual a coerência que o artista que faz ou vai fazer 
abertura deve ter?”. Em torno dessa questão, sempre há uma delicadeza, uma vez que o Warm Up 
vai destinar como a festa seguirá, ou seja, como o artista irá se apresentar. Caso a apresentação 
seja fora do proposto, quase em 100% das vezes, a noite não segue conforme deveria e, por con-
sequência, não tem o tem o planejado e muitas vezes têm o fracasso do evento. O que é importan-
te, para que não aconteça isso, a ressalva é sempre em torno da escolha do artista e do briefing 
(que deve ser muito bem detalhado pelo produtor), com isso tem-se o diferencial para uma boa 
execução. Então, para ser coerente, é necessário o entendimento da escolha do artista, pois ele 
precisa saber e se preparar de acordo para o momento, um briefing bem explicado pelo produtor 
e também a pronta e imediata resposta do público. Quando há a excelência da entrega desses 
pontos, dificilmente teremos uma resposta negativa.

Warm up - A
importância
e suas
realidades
artistas



61

Thiago torres:
colunista profissão.

Sobre a importância do Warm Up, como já dito indiretamente, e agora sendo bem claro, a abertura 
de um evento muitas vezes dita sobre como será o comportamento, vibe e a aceitação da festa. O 
que na minha mais clara e humilde opinião, acredito que o Warm Up é tão importante quanto a 
atração principal, uma vez que, um Warm Up bem aceito pelo público, bem realizado pelo artista 
e bem explicado pelo produtos, raramente levará a possibilidade do erro.

Com isso, meu caro leitor, façamos do warm up daquele momento de um início de festa, show e 
evento para que fique marcado em nossas mentes, em nossos corações e em nossas lembranças.

AquiAqui coloco 8 dicas de como enxergo o Warm Up e de como acredito que os profissionais devem 
seguir:

1 - Avalie o público e a atmosfera do momento. O que quer que você toque vai depender do que 
é necessário para deixar o público animado o suficiente para o ato principal, sem exagerar 
também. Cada público é diferente, portanto, fique de olho na pista e toque de acordo;

22 - Toque músicas conhecidas, mas não as faixas mais fervidas e bombadas do momento. Apenas 
se concentre em faixas que darão energia e andamento para o evento, para que o público tenha 
uma sensação familiar ou que os deixem agitados da maneira certa. Isso não significa apenas tocar 
faixas que o público conhece, mas um som que seja familiar o suficiente e adequado para o am-
biente, de modo que o público esteja dançando e pronto para a atração que vem depois de você;

33 - CHEGUE CEDO. Faça amizade com a equipe. Reserve um tempo para conhecer um pouco 
sobre a equipe do local em que você tocará. Mais importante ainda, você deve mostrar-se como 
alguém positivo, educado e amigável. Na verdade, isso ajuda a definir o clima ao longo da noite, 
já que seu próprio humor e perspectiva serão refletidos no set e na apresentação;

44 - Prepare-se para o sua apresentação, vá até lá com uma ideia da música que você gostaria de 
tocar. Saiba de antemão o tipo de música que você deve tocar como DJ ou artista de Warm up, 
tenha suas playlists prontas e vá para o seu set preparado para sua apresentação, assim como qual-
quer outra coisa que possa surgir durante seu set;

5 - Ao mesmo tempo, esteja preparado para se desviar da ideia de playlist que você tem. Como 
acabei de dizer, cada evento tem uma atmosfera diferente e você deve aprender a “ir com o fluxo” 
ao ler a pista durante sua apresentação. É bom ter uma ideia geral da direção em que você irá, mas 
deve ser flexível para que você possa alterá-la para se adequar à velocidade da noite;

66 - O talento técnico e a seleção das músicas é super importante. Lembre-se, você vai precisar 
mostrar seu talento para que a plateia se sinta à vontade e vibre em cada música. Seleção e esco-
lhas dão o nome! Você pode fazer de tudo, até tocar com quatro setups, ter os melhores instru-
mentos, melhor banda, mas se a sua música não for boa, você já sabe né… FAIL;

7 - Esteja atento, especialmente com as pessoas iniciais que chegam. Essas pessoas são as que 
você precisa observar, pois o entusiasmo inicial deles ditará o clima para o resto do evento. Mesmo 
se não houver dança, fique atento a reações como balançar a cabeça, pequenos movimentos de 
dança, sorrisos ou reação vocal ao que quer que esteja tocando. Lembre-se também de se concen-
trar naqueles que realmente vieram para a festa;

8 - Lembre-se sempre de que você faz parte de um plano maior: a festa ou evento. Esteja atento e 
respeite o ato principal que as pessoas vieram ver em primeiro lugar. As faixas que você toca e o 
tempo que você está no palco devem refletir esse respeito.

Apesar do que alguns possam pensar, ser DJ ou artista de Warm Up não é tarefa fácil. Esperançosa-
mente, essas dicas e essa reflexão ajudarão abrir nossas ideias e entendimento para quando esti-
vermos  assistindo ou curtindo qualquer artista de Warm Up, vejamos como é fazer uma ótima 
apresentação de Warm up.
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É... Não deu certo. Mais uma vez, não deu certo.

Não deu certo o texto.

Não deu certo aquela apresentação, aquele set, nem aquela viagem. Não deu certo aquele 
namoro, nem aquela amizade.

QuandoQuando o sentimento de: “por que isso não deu certo comigo?” tomava conta de mim, a sensação 
de fracasso era grande o suficiente para não enxergar o que eu poderia fazer para mudar e realizar 
aquilo que planejava lá no início da idéia.

Hoje,Hoje, com um olhar diferente do que tinha no passado, vejo que posso assumir as falhas cometidas 
durante o percurso e trabalhar para acertá-las antes do medo de um novo “fracasso” me impeça 
de seguir adiante. Escrever fracasso entre aspas pra mim é importante, pois foi esse sentimento se 
destacou nos meus pensamentos durante um tempo e me bloqueou até que eu perguntasse pra 
mim mesmo o porquê me sentia dessa forma.

ParaPara entender melhor, fui um pouco mais fundo e comecei a me questionar sobre o que era certo 
e errado pra mim, o que eu realmente queria na minha vida e o que fazia sentido em recomeçar ou 
deixar pra trás. Foi quando, mais uma vez, bati de frente com o apego a idéias que não cabiam 
mais dentro de mim e que me levavam para um caminho de repetidas frustrações, ao invés de 
buscar mudar a rota e explorar outros caminhos que existiam dentro de mim. Como escreveu o psi-
quiatra e escritor Pablo Neruda: “Não deixe as frustrações dominar você, domine-a. Faça dos erros 
uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos.“

Nem tudo vai sair como planejamos e nem sempre estaremos prontos para lidar com isso, mas, 
como sempre gosto de lembrar que a vida tem seus processos, acredito que ao dedicar um tempo 
para olhar pra dentro de si mesmo, sem julgamento pelas coisas que não aconteceram como ima-
ginamos, abrimos espaço para novas respostas e idéias para novos projetos. Sabe quando alguém 
te diz para não focar no problema, mas sim em como ele pode ser resolvido? Pois é... Esse eu acre-
dito que será sempre um bom começo. Da mesma forma, precisamos também nos lembrar que 
nem todas as falhas são responsabilidades nossas. Limpar a culpa diante de situações, assim traz 
paz e expande o olhar para visualizar com maior leveza os desafios.

“Consulta não os seus medos, mas as suas esperanças e os seus sonhos. Pensa não nas suas frus-
trações, mas nas suas potencialidades ainda não exploradas. Preocupe-se não com o que você 
tentou e falhou mas com o que ainda é possível fazer.“ —  Papa João XXIII 1881 - 1963

Escrevo mais uma vez sob a companhia das minhas vulnerabilidades e das experiências que meu 
trabalho me trouxe. Assim como a música, as palavras também se tornaram terapêuticas. Se você 
estiver curtindo o que compartilho aqui na revista vai ser um prazer interagir também através do 
meu instagram!

Não deu
certo
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Muitos dos DJs não sabem a importância do registro das obras musicais e cadastros de fonogra-
mas para resguardar os seus direitos a estes relacionados, muito menos quais as providências 
devem adotar para seguir os protocolos.

Primeiramente, vou perguntar-lhe o básico: Você sabe me dizer o que é um fonograma? Qual a sua 
diferença em relação à obra musical?

A obra musical pode ser escrita ou apenas melodia, ou as duas coisas. A obra é a própria composi-
ção, que é realizada por uma ou mais pessoas.

Essa obra musical é consumida de forma ao vivo ou gravada, sendo o produto advindo de uma 
gravação, chamado de fonograma.

Cada gravação é um fonograma individual e o seu registro gera um código, como dito na coluna 
anterior, o famoso ISRC.

Portanto, veja que o fonograma nada mais é que uma interpretação da obra em sua forma gravada. 
São as versões tocadas em rádios, TV, Spotify etc.

ObserveObserve ainda que para uma obra musical pode existir várias versões gravadas, desde que sejam 
respeitados os direitos autorais, originados da música.

Então, entenda que direitos oriundos da obra musical são autorais e, aqueles vindos do fonograma 
são chamamos de conexos.

FilipeFilipe Guerra, um dos nossos colunistas, é DJ renomado, compositor e Produtor Fonográfico, de-
clara que, desde o início tem buscado resguardar os seus direitos autorais e conexos, estando de 
acordo com as exigências do mercado, filiando-se à Associação Abramus, onde mantém a sua 
lista de fonogramas atualizada e afirma:
 
“Eu faço tudo bem correto, desde o início, como manda a cartilha. Até porque isso me beneficia. 
Depois eu recebo pelas execução ou quando toca na rádio.”
  
Em conversa com Filipe Guerra, este me disse que “muita gente não sabe por onde começar”, 
embora atualmente tenham conhecimento da importância de cumprir tais protocolos.

Na 1ª Edição da Colors DJ Magazine escrevi sobre a diferença entre os danos morais e materiais, 
no que se refere aos direitos autorais e sobre a necessidade de se respeitar a autoria, quando for 
gravar qualquer versão de alguma música. Para quem não leu ainda, aproveite e leia sobre o assun-
to, pois é muito interessante.

Vale lembrar que a autoria não se trata somente da melodia, mas, também, da própria letra, ou 
seja, obras escritas – o chamado compositor letrista.

Isso porque qualquer obra, seja musical ou de outra origem, gera rendimentos ao autor e o seus di-
reitos devem ser respeitados, sob pena de indenização.

Sem juridiquês: 
Quem são e
qual a função
dos titulares
de direito da
música e do
fofonograma
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A utilização da gravação da obra, além de gerar royalties aos compositores, também beneficia os 
titulares do fonograma.

DJ Macau, que também é nosso colunista, DJ e produtor, atua com renome no mercado interna-
cional, assevera que o procedimento a ser seguido, em relação aos direitos autorais e conexos, é 
o mesmo para qualquer artista, independentemente de gênero musical.
Macau é filiado à Associação Amar e ressalta que:
 
“A gente que é artista independente trabalha da seguinte forma: a gente é tudo né?! Porque hoje 
em dia, para lançar uma música, não necessariamente, você precisa ter uma filiação.”

É destacado ainda pelo Macau que atualmente os sites de distribuição de músicas, como a Dis-
trokid e Ditto Music, são especializados em pegar a obra do artista, seja ele independente ou não 
- através do pagamento de certa quantia ao site pelo artista -, e promover o lançamento e distribui-
ção de músicas.

Explicarei melhor sobre as distribuidoras de músicas nas próximas colunas.

Afinal, quem são os titulares de direito da obra musical e do fonograma?

No que se refere à obra musical temos as seguintes figuras:

1 - Autor/Compositor: É a pessoa física que criou a letra e/ou melodia. Não necessariamente 
quem compôs a letra é responsável pela melodia. Admite-se, portanto, o trabalho em con-
junto, ou seja, a co-autoria.
2 - Autor versionista: Responsável pela versão autorizada de uma obra.
3 - Autor adaptador: “É quem faz adaptação sobre obra em domínio público e recebe os va-
lores distribuídos e relativos à adaptação que criou.” (Fonte: Agência Senado)
4 - Editoras: Exercem a titularidade dos direitos dos autores, por representá-los através de 
contratos de edição ou cessão de direitos.

Os percentuais a serem distribuídos para cada envolvido na criação de uma obra é previamente 
acordado entre as partes.

Como dito na 1ª Edição, o autor da obra sempre será o mesmo. Não é possível vender, ceder, tran-
sacionar a autoria. Contudo, é possível negociar os direitos patrimoniais, através de contrato, pas-
sando para outra pessoa (física ou jurídica) o direito de ser titular daquela obra, como é o caso da 
Editora.
 
Em relação ao fonograma, os envolvidos são:

1 - Intérprete: É quem de fato é a voz do fonograma. Em outras palavras, quem canta ou toca, 
o próprio artista que interpreta a obra. Para a Lei que regula as profissões de artistas (nº 
6.533 de 1978), podemos entender, nesse contexto, que o artista é “o profissional que cria, 
interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição 
ou divulgação pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se rea-
lizam espetáculos de diversão pública” (artigo 2º, I).
2 - Músico: Quem acompanha ou faz o arranjo.
3 - Produtor fonográfico: É a pessoa física ou jurídica que faz a gravação do fonograma, gera 
o ISRC, e providencia o seu cadastro na associação filiada ao ECAD, possuindo uma respon-
sabilidade econômica em relação ao produto.

No caso do fonograma, os percentuais a serem distribuídos aos envolvidos são fixos – Intérprete 
41,7%, Músico 16,6% e Produtor 41,7% -, lembrando que a distribuição é feita pela associação, a 
qual o artista é filiado.

OuOu seja, não é 100% do valor arrecadado pelo ECAD que será distribuído aos titulares. Antes de 
passar os percentuais mencionados acima, o ECAD faz a seguinte distribuição à associação:

 - ECAD – 10%
 - ASSOCIAÇÕES – 5%
 - TITULARES – 85%
 - TOTAL – 100%

SãoSão repassados aos titulares de direito 85%, para depois ser promovida a divisão entre eles dos 
seus respectivos percentuais.

Veja que ainda não consta no rol de envolvidos na produção da música a figura do DJ. Portanto, 
como dito em outra oportunidade, aplica-se por analogia a sua função no fonograma, seja como 
músico ou intérprete. Vai variar de acordo com a sua participação.

DeDe acordo com a Lei 6.533/1978, supracitada, é considerado artista regular e protegido por esta, 
aquele inscrito no Ministério do Trabalho, de forma profissional, entre outras exigências, confor-
me artigo 4º.
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Até o momento não há regulamentação em relação ao DJ como profissional, não sendo possível a 
inscrição, como determina a lei – Houve a apreciação do projeto de lei nº 3265/2012 pela 
Câmara dos Deputados, sendo vetado totalmente em 24/09/2015.

Não há, também, um sindicato voltado para os DJs, o que dificulta legislar sobre o assunto e refor-
çar a importância da sua inclusão no rol de artistas regulamentados.

Assim, esbarramos em mais uma complicação no que se refere à proteção dos direitos da figura do 
DJ.

OO DJ Macau, por exemplo, possui registro de músico, que obteve após a realização de uma prova, 
que concedeu-lhe a carteira.

Mais uma vez eu digo: a legislação brasileira é ultrapassada em relação a este assunto.

Nas próximas colunas abordarei sobre as providências que devem ser adotadas para a realização 
do registro da música e do cadastro do fonograma, além de tratar do lado business da música, 
apontando quais são as figuras envolvidas.

ÉÉ muita informação, eu sei! Mas, é inegável que o DJ que vive da música deve se atentar a estes 
detalhes e buscar sempre informações atualizadas sobre o assunto, para se dar bem no mercado.

Fonte:
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cida-
dania/debate-sobre-direitos-autorais-ganha-forca-com-criacao-de-cpi-do-ecad/lei-preve-figuras-como-autor-versionista-ou
-adaptador - Acesso em 30/11/2020
https://www.abramus.org.br/musica/musica-faq/12383/interprete/ - Acesso em 30/11/2020
http://www.ubc.org.br/guiadoassociado/o_que_preciso_saber#:~:-
text=Os%20titulares%20envolvidos%20em%20um,fonograma%20s%C3%A3o%20chamados%20direitos%20conexos. – 
Acesso em 30/11/2020
https://www.abramus.org.br/category/musica/musica-faq/page/2/ - Acesso em 30/11/2020.
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=535142 – Acesso em 30/11/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6533.htm - Acesso em 30/11/2020

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/debate-sobre-direitos-autorais-ganha-forca-com-criacao-de-cpi-do-ecad/lei-preve-figuras-como-autor-versionista-ou-adaptador
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/debate-sobre-direitos-autorais-ganha-forca-com-criacao-de-cpi-do-ecad/lei-preve-figuras-como-autor-versionista-ou-adaptador
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Mas precisamos destacar que a produção de complicações no sono para cada sujeito é algo muito 
singular e, muitas vezes, multifatorial. Há pessoas que, expostas a enormes quantidades de infor-
mações sobre a pandemia, passam a apresentar quadros ansiosos por medo da morte, de perder 
pessoas queridas, de perderem seus empregos etc. Ao mesmo tempo, destaco que é preciso ter 
muito cuidado para não entendermos como uma doença algo que pode ser passageiro e que diz 
respeito a este momento específico de suas histórias. É absolutamente compreensível que diante 
de catástrofes naturais, crises socioeconômicas em larga escala e pandemias, algumas pessoas se 
sintamsintam mais vulneráveis, pois tocam em pontos específicos das suas fantasias que foram constituí-
das ao longo de suas vidas.

Outras pessoas apresentam suas perturbações do sono como algo mais relacionado a sua falta de 
organização das atividades diárias e isto acontece, principalmente, entre os mais jovens que, sem 
a velha rotina cobrando horários específicos, passam a ficar dispersos e muitos passam a trocar o 
dia pela noite. Às vezes, isto também é um modo de se alienar da realidade, vivendo a noite ao 
invés do dia, onde as trágicas informações circulam mais entre os membros de uma família.

Há ainda outras pessoas que já possuem algum tipo de sofrimento psíquico importante (algum 
transtorno mental mais específico) e que, neste momento, acabam se desestabilizando, mas não 
podemos afirmar que todas as pessoas que possuem algum tipo de diagnóstico psiquiátrico sejam 
de fato as mais vulneráveis, pelo contrário, algumas facilmente se adaptam a catástrofe com a justi-
ficativa de que seus sofrimentos já vem de longa data e são ainda maiores. Sempre vale lembrar 
que cada caso é um caso e dificilmente podemos definir um grupo daqueles que irão sofrer menos 
ou mais e que por isto terão perturbação do sono.

1 – A Pandemia é uma queixa recorrente das pessoas neste momento de Pandemia e incertezas?

MuitasMuitas pessoas relatam que seus sonos tiveram profundas alterações desde o início da pandemia, 
mas, principalmente, a partir do estado de isolamento social que é um certo marco simbólico, di-
gamos assim, para que as pessoas se dessem conta da gravidade do que está acontecendo no 
mundo. Numa linguagem mais popular, podemos dizer que a orientação dos governantes dos 
países para que as pessoas se mantivessem em isolamento social "fez a ficha cair" (Não para todos, 
lógico! Temos uma parcela enorme de pessoas no Brasil que negam a existência de uma pande-
mia).

Alguns atos compulsivos, os excessos de ingestão 
de álcool e comida, o aumento da ansiedade e epi-
sódios de tristeza tem assolado pessoas pelo 
mundo inteiro no ano de 2020, em decorrência do 
confinamento diante da pandemia de Coronavírus. 
Contudo, são as perturbações do sono o que mais 
identificamos como queixa principal, oscilando 
desdedesde a hipersonia (um sono em excesso), até a in-
sônia (a falta de sono). Isto é, mais grave nos mo-
mentos de confinamento obrigatório, como no lo-
ckdown imposto em alguns países do mundo. 
Diante disso, selecionei três perguntas comuns 
sobre este fenômeno – como se eu estivesse diante 
de um leigo – com o intuito de esclarecer algumas 
dúvidas sobre as perturbações do sono.

Um ano de
tirar o
sono
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3 - Como podemos recuperar o sono quando identificamos profundas alterações?

OO encontro com um bom psicanalista ou psicólogo pode trazer à tona a causa psíquica, o fantas-
ma, aquilo que passou a lhe fazer companhia nas noites e que impede que o paciente durma tran-
quilamente. Como disse, acho absolutamente delicado que as pessoas de modo geral recorram às 
medicações indutoras do sono como primeiro tratamento em situações de estresse. O momento 
da Pandemia é um momento de estresse para todos, incluindo os próprios profissionais de saúde. 
Costumo, inclusive, estranhar aqueles que não sentem algum tipo de mal-estar ou alteração do 
sono neste momento. A situação mundial é grave e no Brasil soma-se a crise política, geradora de 
um mal-estar ainda maior.

Obviamente que há transtornos mentais que demandam o uso destas medicações, mas muitas 
vezes de modo temporário e não permanente. Neste caso o acompanhamento não apenas por um 
psicólogo é importante, mas também por um psiquiatra que seja atento a estas questões e não um 
mero representante da indústria farmacêutica, o que é cada vez mais comum. Há também uma 
quantidade enorme de médicos não psiquiatras que recebe em seus consultórios ou instituições 
de saúde pública pacientes em situações de estresse e que, rapidamente, os prescreve medica-
ções ansiolíticas. Nada mais comum que um paciente se dirigir ao cardiologista achando que está 
comcom um problema cardíaco, quando seu problema é um quadro ansioso, mas que com as famosas 
"palpitações e dor no peito" imagina que está com algum problema no coração. O médico em 
questão, que não é o especialista sobre aquele assunto, insere uma medicação com a qual não 
sabe lidar e fazer o seu desmame. Isto vira uma bola de neve, pois a insônia persiste e agora 
somada às dosagens cada vez maiores desta medicação levam os pacientes a dependência do re-
médio. Tenho recebido muitos pacientes assim. No final das contas, temos um quadro de ansieda-
de com insônia, somado ao uso abusivo de ansiolíticos.

Obviamente que além da procura por um profissional qualificado, seja um psicólogo, psicanalista 
ou psiquiatra, a busca por atividades geradoras de prazer podem e devem contribuir para a melho-
ra da qualidade de vida e, consequentemente, do sono. Evitar o "bombardeio" de informações 
trágicas para alguns também é muito recomendado, pois a maior parte destas informações não 
são apenas para transmitir um dado importante sobre a COVID-19 ou uma decisão governamental, 
mas sim para capturar cognitivamente o telespectador como um sujeito diante de um filme sem 
fim, apenas gerador de IBOPE e de mal-estar. Esta captura se dá também por um fascínio que a hu-
manidade tem pelo trágico: todos nós carmanidade tem pelo trágico: todos nós carregamos esta força psíquica que flerta com a destruição 
e, na psicanálise, a chamamos de pulsão de morte.

Para finalizar, não podemos esquecer que com a Pandemia e todas as exigências de higiene neces-
sárias para que se evite o contágio acaba por produzir ainda mais estresse na vida cotidiana, o que 
também pode implicar na perturbação do sono e isto costuma ser mais agudo com aqueles profis-
sionais da linha de frente e que estão mais expostos ao contágio.

2 – Dormir bem é um sinal de boa saúde mental? Quando há alguma alteração, quais as mais 
comuns?

NoNo campo da psicopatologia, o sono é um indicador importante para avaliarmos a saúde do pa-
ciente. Nem toda perturbação do sono é sinal de algum tipo de transtorno mental ou sofrimento 
de qualquer espécie. Há pessoas que não dormem por outras complicações localizadas no corpo, 
como pacientes que possuem refluxo gástrico, dificuldades respiratórias etc. Contudo, em casos 
importantes de quadros ansiosos e depressão, o sono rapidamente sofre alterações.

Entretanto, é de fundamental importância dizer que num mundo cada vez mais medicalizado -  já 
que a indústria farmacêutica segue em festa desde os anos 80 com a  invenção do Prozac -  banali-
zamos o uso das medicações, tudo em nome de uma performance cotidiana ideal. Em tempos de 
Pandemia, a falta de sono, a insônia ou outros tipos de perturbação do sono ao longo da noite são 
absolutamente aceitáveis como um indicador de estresse e não exatamente de um transtorno 
mental específico. Aceitável não significa que precisamos conviver com isto, precisamos sim pedir 
ajuda profissional e nos envolvermos em atividades que nos auxiliem na diminuição do estresse, 
geralmente,geralmente, permeado de muitos pensamentos catastróficos. Não podemos aceitar com naturali-
dade que o uso indiscriminado de psicotrópicos para indução do sono seja algo sem consequên-
cias futuras. Não podemos cair no engodo fast food da indústria farmacêutica, que quer fazer as 
populações acreditarem que o milagre está nela. Paga-se um preço alto quando idolatramos as 
medicações. 
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Ao mesmo tempo, precisamos cuidar para que não nos sintamos culpados por não conseguirmos 
manter uma super produtividade assistindo todas as lives do Instagram, trabalhando perfeitamente 
em home office, além de cuidar da casa e dos filhos. Isso acaba funcionando como uma censura 
para todos aqueles que não cumprem esse ideal de vida performática diante da pandemia (a maior 
parte das pessoas), o que os levam ao mal-estar que também podem perturbar o sono, além do 
sentimento de insuficiência, inadaptabilidade etc.
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Classic Blue.

Para entender de onde tudo isso começou, permita-me uma pequena história. A Pantone foi 
criada nos anos 60 em New Jersey, nos EUA. E há 20 anos vem escolhendo a badalada cor do ano. 
Uma equipe de pesquisa do Pantone Color Institute recebe e pesquisa informações de toda parte 
do mundo e faz uma intensa análise para traduzir qual cor sintetizará a energia para o próximo ano. 

Banner cor do ano.

Finalmente a Pantone escolheu a cor do ano! 

TTodos os anos, o mês de dezembro vem cheio de ansiedade para os trabalhadores e amantes do 
design. As cores escolhidas para este ano foram o Ultimate Grey e o Illuminating. Para 2021, pre-
vemos então uma enxurrada de combinações cinza e amarelo nas áreas da moda, da decoração, 
da beleza, de embalagens de produtos e design gráfico em geral. Segundo a Pantone, esta combi-
nação exprime uma mensagem de força, resiliência e esperança, tudo que precisamos para este 
ano de reconstrução.

A Pantone
escolheu
a cor do
ano.
O que os
DJs têm a
ver cver com isso?
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anne louise:
colunista profissão.

Para 2020, a cor escolhida foi o Azul. Curiosamente esta cor, que lembra o Partido Democrata, do 
atual presidente eleito americano Joe Biden, não foi escolhida já de olho nas eleições dos EUA. A 
Pantone sempre proclama que não visa interferir na política. Verdade ou não, comemoramos a vi-
tória do Biden.

E daí fica o questionamento: Porque essa discussão sobre design está em um texto voltado para 
DJs?

Mais do que uma simples curiosidade por moda, artes e design, o DJ hoje em dia é um multitarefas 
e profissões. Sim, existem aqueles rodeados por profissionais de alto escalão e em grandes agên-
cias, mas 99% da categoria acaba se virando sozinha para compor seu direcionamento de imagem. 
Então a depender do seu foco de trabalho, estar atento às tendências é mais que necessário. 

NaNa prática, esse direcionamento pode ser aplicado na hora de escolher a cor para um banner no 
SoundCloud, a roupa num photoshoot, as artes gráficas para uma agenda ou o que vestir num di-
gital show. Cores são símbolos e, a medida que uma cor é eleita, muitas marcas passam a utilizá-la. 
Ela penetra no nosso inconsciente no que chamamos de "moda", que revela um produto atualiza-
do, fresh e de sucesso. 

Então, estamos entrando em 2021, época de nos remodelarmos, de nos recriarmos para este ano 
que promete tão boas energias. Porque não dar uma olhadinha na Pantone antes de criar o seu 
novo material de trabalho?
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OS A.M.I.G.O.S. QUE REVOLUCIONARAM
A SONORIDADE DO TRIBAL BRASILEIRO!

mallover
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Foto divulgação.

Olá Rafa, tudo bem? Conte-nos um pouco de sua trajetória e como tudo começou?

Hey Colors, tudo ótimo e com vocês?
Então, desde criança sempre fui apaixonado por música, amava ouvir os discos da minha mãe. Na 
adolescência, ganhou forma quando entrei no primeiro club e fiquei maravilhado com o poder que 
o DJ tem em fazer as pessoas dançarem.

O que você fazia antes de abraçar sua vida como DJ e como foi essa transição?

EuEu sempre tentei conciliar minha vida acadêmica com a música que é minha grande paixão; além 
de ser formado em farmácia, atualmente curso arquitetura e urbanismo.

Você já tem grandes produções no currículo para grandes selos e também participou de várias 
colaborações. Fale dessas experiências.

Ter a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu sempre admirei foi e é, sem dúvidas, um 
grande presente. Hoje faço parte do casting da Queen House Music e da EPride Music Digital e já 
remixei para a Matinee Records, 1Tribal, PUMP e muitas outras.

Pode nos contar sobre seus projetos futuros? Fazendo 
um scan em seus remixes, qual foi o seu maior sucesso?

"Feel"Feel The Music" foi meu carro chefe. Esta música teve 
uma grande repercussão, principalmente no circuito eu-
ropeu, e é uma parceria com o Fabio Slupie. Também sin-
gles como a "Lets Make Love" (junto com o Ozkar Luga-
rel), "The Pool" (que fiz para minha estreia na The Week 
SP) e a minha preferida: "Utopia", com vocais do Thyago 
Furtado
Em janeiro lançarei, pela Queen House Music, meu novo 
single em parceria com o Junior Senna e vocais da Nina 
Flowers chamado “Queer Universe”, além da “The Beat 
Goes On”.

Rafael Dutra se destaca entre os melhores DJs de 
Pernambuco e iniciou sua carreira em 2008. Residen-
te em Recife, mostra sempre em cada apresentação 
sua técnica, sua criatividade e sua confiança no con-
trole total da pista. Seu som é único e poderoso, so-
fisticado e influenciado por batidas americanas e eu-
ropeias que vão do Tribal House ao Progressivo. 
Como produtor musical, Rafael faz parte do casting 
das gravadoras Queen House Music e EPride Music 
Digital, tendo colaborado com grandes nomes do 
cenário eletrônico mundial.

Foto divulgação.

Made in Brazil
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reportagem de
jeff valle.

Quem são os novos nomes que também te inspiram a se adaptar dentro do mercado de pro-
dução musical?

Fabio Slupie e Junior Senna, a quem devo boa parte disso tudo. Talentos ímpares e, sem dúvida, 
alguns dos melhores atualmente, junto com grandes nomes como Alberto Ponzo, Johnny Bass, 
Diego Santander, Maycon Reis e Roger Grey.

Neste ano de 2020 passamos por um período nunca esperado, a pandemia da Covid-19, porém 
muitos lançamentos e tendências musicais vieram com grande força.

Por um lado, a pandemia nos deu um momento para nós, mesmos longe de toda agitação, e assim 
nasceram produções incríveis que, sem dúvidas, ainda agitarão as pistas quando tudo isso acabar.

Quais foram os trabalhos lançados que mais te ganharam neste ano?

- "Be Free" - Filipe Guerra, D’Layna
- "You Can Have My Heart" - DJ Aron, Beth Sacks
- "Move Your Body" - Fabio Slupie
- "Delhi Nights" - Junior Senna
- "Don- "Don’t Kill My Vibe" - Maycon Reis
- "La Regia" - Nina Flowers, Omar Segura
- "Brothers" - Las Bibas From Vizcaya, Diego Santander

Foto divulgação.

Quando você percebeu que sua identidade musical se destacava diante de tantos grandes 
nomes da cena Tribal House?

Assim que comecei a receber convites para me apresentar fora do país eu percebi que estava indo 
no caminho certo, trilhado acima de tudo com muito amor e dedicação. É gratificante ver seu tra-
balho sendo reconhecido mundialmente.

Quais são suas referências musicais e inspirações para criar os seus trabalhos?

DesdeDesde que comecei a trabalhar na noite e frequentar clubs, eu ouvia muito produtores como 
Peter, Junior Vasquez, Thunderpuss, Filipe Guerra, HytraxX, Patrick Sandim, Rafael Lelis e 
Ander Standing, que foram primordiais para a construção do meu segmento musical na produ-
ção. Além, claro, do Mauro Mozart, do Edson Pride e do John W.
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Foto reprodução / Instagram.

Apresentações e colaborações ao lado de grandes DJs em eventos de referência mundial, ajuda-
ram a construir um vasto currículo profissional. DUDU CAPOEIRA já se apresentou em eventos im-
portantes como LATIN VILLAGE, em países como EUA, Portugal e Holanda, conta também com o 
apoio e parcerias com diversos artistas renomados no cenário eletrônico, como: Andrew Mathers, 
Benny Benassi, Nick Romero, Gregor Salto e Sonic Snares.

Confira agora a nossa entrevista mega especial com Dudu Capoeira.

Dudu Capoeira.“ “
O início fora da bolha social nunca será
fácil pra um músico independente.

Além de capoeirista, como músico, DUDU CAPOEIRA é percussionista, produtor musical e a 
grande maioria de suas músicas são criadas de maneira, digamos, orgânica. Através das gravações 
dos kits de produção que são gravados em estúdio, o seu trabalho ganha um destaque, a sua 
música é completamente autoral, sendo, a percussão, assim como as vozes entre outros compo-
nentes de uma canção produzidos por ele próprio, uma característica muito peculiar da sua 
música. Também querida por muitos DJs para a produção de remixes, suas produções de kits de 
percussão são fomento para uma cadeia de pessoas e artistas que trabalham profissionalmente 
com música, de qualquer estilo.com música, de qualquer estilo.

Você, DJ produtor, e também ouvinte 
de música, com certeza já viu e ouviu 
falar deste nome!

BrasileiBrasileiro, Natural de Fortaleza - CE, 
atualmente, cidadão holandês, 
DUDU CAPOEIRA é um músico nato 
que carrega de maneira muito ex-
pressiva a cultura musical do nosso 
país pelo mundo.

Desde a infância, sob a forte influên-
cia de uma grande expressão cultural 
brasileira, que é a CAPOEIRA, DUDU 
sempre mostrou uma grande paixão 
e simpatia com instrumentos de per-
cussão.

Foto divulgação.

Dudu, Dudu da Capoeira, Dudu Capoeira!
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Como surgiu o gosto pela composição, pela produção musical?

PorPor toda a minha ligação com a capoeira desde a infância, pode-se dizer que sou músico desde 
então (risos), mas, compor e escrever, eu faço desde os dezessete anos. Já produzi, eu tive meu 
primeiro contato com um estúdio de gravação profissional aos vinte e cinco anos, para gravação 
de percussões com as bandas que eu tocava. Em dois mil e seis eu tive o meu primeiro contato 
com os programas que simulam equipamentos de estúdio. Ali eu comecei a dar meus primeiros 
passos na produção musical. Como compositor e escritor desde muito jovem, eu sempre fantasiei 
e acreditei que um dia eu iria conseguir produzir meu próprio material de trabalho, mesmo com as 
limitaçõeslimitações técnicas de acesso a cursos, recursos e a prática para lidar com os softwares, tendo 
apenas a experiência com gravação em estúdio, eu sempre acreditei que conseguiria.

Foto reprodução / Instagram.

Com a mudança de cenário musical, quais foram as maiores experiências nesses anos todos 
morando no exterior?

EssaEssa oportunidade nos EUA me fez ver e rever muitas questões, ali eu vi que eu poderia viver da 
minha música e da capoeira. E foi então, que eu resolvi ir mais longe e me mudei para a Holanda, 
por diversas questões, então, foi na lá que eu dei meu primeiro grande passo na carreira. Assinei 
a minha primeira música de gênero "eletrônico" com o DJ Grego Salto, muito conhecido não só 
aqui como em todo o mundo. Ele foi uma das minhas maiores influências em toda minha caminha-
da pelo mundo da música eletrônica. Ele gosta muito de capoeira e de percussão, da cultura afro-
-brasileira, tudo ou quase tudo que Gregor produz, remete intensamente a um pouco da minha in-
fância e do meu trabalho com a capoeira, daí a nossa afinidade. Inclusive, nosso primeiro trabalho, 
demandava que eu tivesse um nome artístico, meu nome artístico era DUDU, as pessoas que me 
conhecem e sempre me chamaram por DUDU DA CAPOEIRA, e por jogada de imagem e de iden-
tidade, Gregor fez uma sugestão da qual gostei muito e meu nome artístico se tornou, DUDU CA-
POEIRA. Ir para os EUA foi uma grande experiência, muito importante, que implicou em absoluta-
mente todas as decisões que eu tomei na minha vida de lá pra cá.

Dudu Capoeira.

“
“

Eu conheci pessoas maravilhosas aqui na
Holanda, que me ajudaram muito, e sempre
tive o apoio de minha mãe.

Como foi a sua trajetória profissional no Brasil?

EuEu nasci e cresci em Fortaleza, cidade praiana, bairro periférico, então, minhas experiências não 
poderiam ter sido outras, né? Hoje é conhecida como comunidade, naquela época a gente conhe-
cia como favela, eu sempre tive a esperança de um dia sair dali, porque eu não conseguia ver 
oportunidade de crescimento, eu não tinha visão de futuro na música ali naquele lugar. Aos dezes-
seis anos, eu já fazia parte de diversos grupos e bandas como percussionista, de forma diretamen-
te profissional, pois eu já ganhava dinheiro com a música nessa época. Com vinte anos eu partici-
pei de uma audição em Salvador e fui aprovado, através disso, eu tive a oportunidade de ir para 
Nova Iorque, me apresentar com um grupo profissional de dança.

Assista ao Vídeo
Dudu Capoeira & Cleyton Barros Live

@latinvillage

https://www.youtube.com/watch?v=n6hQCRKrLeQ&feature=emb_logo
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Como a música eletrônica entrou na sua carreira?

QuandoQuando eu comecei a tentar gravar minhas próprias letras, compor ritmos, eu não entendia muito 
da síntese da música eletrônica, a diferenciação dos gêneros musicais  existentes, o que era tribal, 
o que era EDM, eu não tinha esse conhecimento, e aqui na Holanda, em dois mil e seis, os gêneros 
em alta eram o trance, o techno e o house. Eu não tinha afinidade alguma com música eletrônica, 
eu venho de uma cultura musical, onde eu tive influências de ritmos como reggae, samba, instru-
mentos de percussão, enfim, música orgânica. Quando cheguei aqui e me deparei com outro ce-
nário, que não conversava diretamente com a minha bagagem e as experiências musicais, eu me 
prpropus a começar a produzir a minha música. A ideia inicial foi tentar encaixar a minha percussão 
na construção desses gêneros eletrônicos que eram e são comuns aqui. Esse foi o pontapé para a 
criação do meu ritmo musical e colocar autenticidade no meu trabalho.

Como foi posicionar a sua música, posicionar "Dudu Capoeira" que é sua marca, no mercado 
musical?

Hoje, eu acredito que eu tenho experiência suficiente para fazer um trabalho independente ou 
mesmo me posicionar como produtor musical. Até um, dois anos atrás, ninguém olhava para o 
meu currículo como produtor, meu trabalho era sempre verbalizado apenas como percussionista 
ou músico. Faz pouco tempo que eu comecei a colocar o meu currículo como co-produtor e pro-
dutor, isso foi desde que algumas pessoas vieram me dizer que eu deveria mudar isso, pessoas 
como Gregor Salto afirmaram, que mesmo sem uma formação acadêmica em música, o meu tra-
balho alcançou tamanha proporção e isso só possibilitaria mais e mais visibilidade no mercado. E 
foifoi daí, que eu parti para a decisão de começar a distribuir minhas músicas solo e kits de produção 
de forma independente e, através de labels e gravadoras como Get Down, Nervous Records, 
Salto Sounds (Moganga), Under Town e Vamos Music. Um fato que chama a atenção de muitos 
é que eu não sou DJ e eu gosto de trabalhar com parcerias. Vocês vão sempre me ver em parce-
rias, sempre haverá algum artista DJ ao lado, por exemplo: DJ x & DUDU CAPOEIRA, ou DUDU 
CAPOEIRA & DJ x. As minhas parcerias são muito valiosas independente de com quem, qual artis-
ta ou, quem será, nós músicos, ao nos propormos a trabalhar com outro artista, além do resultado 
final que é a música, nós com certeza absorvemos conhecimento e isso é imensurável. Eu tenho 
uma grande satisfação pelo caminho que eu trilhei até aqui e compartilhar o que eu sei com outros 
artistas, essa troca mútua de conhecimento, reflete intensamente no resultado final do meu traba-
lho.

Hoje você consegue viver apenas da sua música?

Não é fácil viver de música, eu vim para um país onde eu não dominava o idioma predominante 
que é o Holandês, um latino, percussionista, capoeirista fazendo música eletrônica e a competição 
no mercado artístico na Holanda é muito acirrada. Para algumas pessoas é estranho, mas, por 
outro lado, estavam surgindo coisas novas, coisas vindas de mim, diferentes do que eles estavam 
acostumados a ouvir e dançar, que foram muito bem aceitas, e o diferencial certamente é a essên-
cia da música, e da cultura afro-brasileira que eu sempre carreguei comigo. 
Além da venda de músicas, de forma paralela eu ministro aulas e também faço shows com DJs. 
Aqui na Holanda apesar de ser a terra dos DJs, conhecido como o país dos DJs da música eletrôni-
ca, existem muitos DJs que não produzem, porque não tem interesse ou por não terem tempo, e 
como muitas pessoas já sabem que sou produtor, contratam meus serviços, o que chamam de 
"ghost producer", tanto para remixes, bem como letras de música, kits de produção, beats e me-
lodias diversas. E essa demanda cresceu muito, vieram cada vez mais pessoas atrás destes servi-
ços. Fazem em média uns dois anos que lancei o meu primeiro pack de kits pra produção de 
música nas plataformas digitais de venda, antes eram feitas somente vendas personalizadas, desti-
nadas ao que o meu cliente desejava.

Foto reprodução / Instagram.

Um grande aliado foram as oportunidades de sempre estar no estúdio como um músico percussio-
nista e, alguém produzindo aos meus olhos. 
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Aqui listamos para vocês três músicas das quais dudu capoeira considera mais importantes:

1 - Gregor Salto feat Dudu Capoeira - Meu Berimbau

2 - Gregor Salto & Roulsen feat. Dudu Capoeira 

3 - Saravada - Sonic Snare, Cleyton Barros

REDES SOCIAIS,  STREAMING E VENDA:

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

SOUNDCLOUD

BEATPORT

SPOTIFYSPOTIFY

DEEZER

Dudu Capoeira.

“
“

As pessoas que acreditam em mim e no
meu trabalho, são algumas das minhas
maiores motivações pra seguir adiante.

Com esse passo dado até as plataformas de venda, hoje muita gente usa kits de produção por aí 
que nem fazem ideia de que eles são frutos do meu trabalho.

E pra finalizar, como foi estar, ver, nomes tão importantes vibrando o Main Stream do cenário 
eletrônico mundial com a sua música?

EuEu tenho muita gratidão pelo legado que eu venho construindo como DUDU CAPOEIRA, eu me 
sinto muito orgulhoso de tudo que conquistei até hoje. Na minha trajetória, além de apresenta-
ções e o suporte as minhas músicas, eu coleciono a oportunidade de ter trabalhado diretamente 
em músicas com grandes nomes, alguns deles mundialmente conhecidos, são artistas que eu me 
identifico musicalmente e que sempre me inspiraram, alguns são: Cleyton Barros, Dannic, Gregor 
Salto, Kryder, Leandro Da Silva, SunneryJames & Ryan Marciano, Mastiksoul, Nick Romero, 
Victor Mora e Victor Nillo. Claro que, como ser humano eu tenho muitas vontades, desejos e am-
bições no meio artístico. Existem dezenas de artistas brasileiros que eu admiro muito e espero um 
dia ter a oportunidade de trabalhar com essa parcela do mercado. O Brasil tem uma nova safra de 
grandes artistas é incrível e que como vemos, sempre ocupam os top trends mundo afora. Eu acre-
dito que ainda terei a chance de trabalhar com alguns desses artistas como a Anitta, a Pabllo 
Vittar, Gloria Groove, Liniker, Léo Santana e Wesley Safadão.
Meus caros, a vez dos brasileiros chegou, a música pop do Brasil tomou uma proporção gigantes-
ca e isso é: FANTÁSTICO! Foi muito bom ter voz aqui, espero que vocês gostem de saber um 
pouco sobre minha caminhada, que vocês se inspirem nela para nunca desistirem dos próprios ob-
jetivos. Um grande abraço a todos os meus conterrâneos brasileiros

https://www.youtube.com/watch?v=1qTtIt-i9_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NoySNrl_SQg
https://www.youtube.com/watch?v=HYpreQWliSk
https://www.facebook.com/AfroBraza
https://www.instagram.com/duducapoeiraofficial/
https://twitter.com/DuduCapo
https://soundcloud.com/dudu-capoeira
https://www.beatport.com/artist/dudu-capoeira/274784
https://open.spotify.com/artist/63G384qPsd91WmyY6QTFKO
https://www.deezer.com/us/artist/5377316
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Nascidos e criados em Campinas – SP, os DJs Fernando Malli e Rafael Oliver são grandes exem-
plos disto. Em meados de 2014, se uniram para criar oficialmente o projeto duo MALLOVER (Malli 
+ Oliver). De lá pra cá se tornaram conhecidos pelo estilo único de criar músicas e versões exclusi-
vas e inesperadas. Vendem suas próprias músicas diretamente para o público, sem gravadora in-
termediando. 

Com certeza você já ferveu muito ao som de alguma track dessa dupla ou ainda de algum mashup 
feito com uma base deles. Vem saber tudo sobre esses caras que estão revolucionando a maneira 
de fazer e vender música.

O projeto surgiu em 2014, mas vocês já possuem uma carreira individual anterior. Como acon-
teceu essa fusão?

Fernando Malli: Na verdade o que poucos sabem é que somos amigos há mais de 25 anos. Nos 
conhecemos na adolescência e já éramos DJs. Eu tocava Black Music e o Rafa era da cena Dance 
Pop. A mudança de vertente para ambos foi em meados dos anos 2000, quando a cena eletrônica 
voltava-se a um estilo mais underground; assim começamos a buscar um estilo dentro das verten-
tes da House Music até chegarmos no Tribal que tocamos hoje.
Por volta de 2011, eu e o Rafa começamos a produzir algumas músicas e remixes assinados com 
o nome artístico dos dois, Fernando Malli e Rafael Oliver, e como éramos (e ainda somos) amantes 
do Deep House, G-house e vertentes, queríamos arriscar a produzir músicas nesta vertente e fazer 
um Deep House com batidas e elementos do Tribal, mas para a brincadeira ficar séria precisáva-
mos de um nome artístico, porém como não surgia nada na mente a gente continuava a produzir 
o Tribal e sem perceber nós acabávamos fazendo o inverso, ou seja, produzíamos Tribal com ele-
mentos do Deep House, musicas essas como "Massive Drums", "Manguetown", "Hit Me!", "The 
TTribe Is Musik", "Respect!", "Spire" e a "Sensor" que deu o start para que pudéssemos pôr em 
prática o nosso projeto.

Mallover.

“
“

Infelizmente alguns produtores de festas
ainda preferem ter em seus lines DJs que
tocando de graça ou que tem uma
“imagem que a cena pede”.

A Cena Tribal House possui grandes produtores que são, muitas vezes, desconhecidos do grande 
público pelo nome, mas com uma identidade musical inconfundível. Muitos deles são responsá-
veis por grandes transformações na sonoridade da música eletrônica, criando tendências musicais 
dentro do segmento.

Mallover.“ “
Além de parceiros, somos grandes amigos,
e isso é o que mais importa acima de tudo.

Foto divulgação.

MALLOVER: Os A.M.I.G.O.s que revolucionaram a sonoridade
do Tribal brasileiro!
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A dupla possui uma conexão muito forte com a sonoridade do EDM. Além disso, quais as 
outras referências musicais que vocês buscam trazer para as produções e sets de vocês?

RafaelRafael Oliver: Na verdade nós sempre procuramos ter novas ideias buscando sons e elementos 
dos anos 90, 2000 e nossas referências vêm também da ampla variedade de estilo e ritmos que 
trabalhamos, ouvimos e gostamos. O Malli, por exemplo, é do samba e curte muito percussões; 
eu também sou da mesma vivência que a dele, mesmo estando em regiões diferentes e tendo cos-
tumes diferentes. Eu gosto muito de harmonias, tons e acordes assim como o Malli em seus ele-
mentos rítmicos, percussões, gingados e batidas agressivas. Sempre estamos aprendendo com o 
outro e nada é desperdiçado. Uma ideia sempre surge e mesmo que não cheguemos a produzir 
nada a gente separa tudo e deixa a ideia de standby para trabalharmos depois. Foi assim que sur-
giram alguns de nossos maiores hits. Falando pela experiência dos dois, ambos conhecemos e 
buscamos todos os ritmos que possivelmente podem trazer influências ao nosso som, do pagode 
ao sertanejo, do R&B ao Psy Trance, a gente ouve de tudo, nada se perde e se necessário tocamos 
de tudo também.

Na track A.M.I.G.O. vocês utilizaram um sample de uma música do Roberto Carlos, algo com-
pletamente inesperado para a cena Tribal house, e a música se tornou um hit. De onde veio a 
inspiração? Vocês acham que o Tribal House precisa de mais inovação?

Fernando Malli: Essa música tem uma história engraçada! Na verdade, a A.M.I.G.O veio simples-
mente das nossas brincadeiras enquanto íamos nos apresentar nas festas. Quando errávamos algo 
durante o set, mesmo  que imperceptível para o público, nós sabíamos onde errávamos e a gente 
ficava conversando e rindo durante a apresentação dizendo que, quem errasse, teria que encerrar 
o set com a música do Roberto Carlos. Nisso, ríamos e cantávamos ela em qualquer situação ou 
deslize nas pickups, então a música do Roberto passou a ser uma música de “zueira de bastidor” 
para nós. No entanto, vivíamos falando que de tanto “zoar” de nós mesmos, iríamos um dia fazer 
umauma música original com ela, mas isso era somente brincadeira até que um dia o Rafa me manda 
um projeto nomeado como “MALLOVER – A.M.I.G.O”  e me diz: Ouve aí e depois você me fala! 
Eu nem falei nada, fiz uns ajustes e soltamos ela em um set, porém, ninguém deu tanta importân-
cia para a faixa até que um dia eu mandei a música para o DJ VMC que tocou ela na The Week 
Rio e fez um vídeo fazendo com que ela ganhasse evidência na cena. E foi assim, das nossas brin-
cadeiras de bastidores que veio a inspiração para que A.M.I.G.O explodisse no cenário eletrônico 
nacional.

Mallover: Achamos que a cena precisa de mais inovação sim, afinal a cena já está cheia de 
mashups com letras e batidas repetitivas. Muda o som, mas os vocais são sempre os mesmos e vi-
ce-versa. Uma pena para uma cena que não valoriza DJs que produzem e buscam trazer novidades 
para a pista. Nós sempre procuramos inovar em nossas músicas buscando por novos sons e ele-
mentos misturando vertentes e trazendo influências de outros ritmos, essa é a essência do Mallo-
ver, pensar em algo que ninguém pensou e fazer algo que ninguém ousou fazer.

Em todos os seus sets, vocês trazem na intro um texto com uma linda mensagem. De onde 
surgiu essa ideia? Quem cria os textos?

Rafael Oliver: Desde o início do projeto nós queríamos fazer um diferencial em nossas apresenta-
ções e isso tinha que começar com a intro. Pensávamos em ter em nossos sets intros impactantes 
que prendessem a atenção do público para o que viria a seguir. Foi aí que veio a ideia de introduzir 
textos, assim como as do Tomorrowland, e ainda com mensagens de acordo com o tema da festa 
ou com o contexto atual. 

Foto divulgação.

O nome Mallover era um dos que já estavam em nosso caderno de ideias, assim como vários 
outros nomes sem relação com o contexto que queríamos. Só depois de muito tempo batendo 
cabeça que, finalmente no início de 2014, em uma de nossas conversas de bar, decidimos apostar 
no projeto produzindo remixes e músicas originais com elementos do Deep House, Trance, 
Techno e Black Music assinando todas as produções com o nome Mallover.
Curiosamente muitos ainda acham que “Mallover” se refere a uma única pessoa, um só DJ. Leva-
mos isso na boa porque é sinal de um trabalho bem feito.
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Foi através da nossa amizade com o ator e DJ Edson Mosca que a ideia foi tomando forma. Ele 
nos apresentou a também atriz e empresária Isabella Páscchoa (voz oficial do projeto), que suge-
riu usarmos trechos das vozes do jogo The League Of Legends. Ela começou a desenvolver os 
textos em forma de poesias e deu a própria voz aos mesmos. Já a produção fica a meu cargo, 
porque já trabalho com edição e criação de áudio profissional e quis assumir essa responsabilida-
de mais pela prática e experiência que tenho em produção de áudio comercial e institucional. Em 
resumo, a Isa cria e dá voz aos textos e eu faço a mágica rs. Hoje também temos com a parceira 
do pdo projeto a locutora e DJ Bia Ipsen, que também dá a voz para algumas de nossas intros.
É engraçado e muito satisfatório ver a resposta do público com a nossa proposta de intro em 
nossos sets. Sabemos que em cada apresentação ou set, o público fica esperando a intro pois 
sabem que o set em si será cheio de novidades e isso nos deixa muito felizes.

Hoje, se vocês pudessem definir em palavras o som do Mallover, como faria?

Rafael Oliver: Acho que as palavras para o “som do Mallover” seriam: Inovador e surpreendente. 
É engraçado falar disso porque a cada set a gente busca apresentar algo novo e mesmo quando 
a gente sabe que criou e remixou músicas novas, a gente sempre acha que faltou uma ou outra. 
Sempre queremos trazer algo bom e novo para quem ouve nosso set para que todos possam ficar 
felizes em ouvir nosso som.

FeFernando Malli: Sabe, quando tocamos em clubs ou festivais a gente sempre reserva uns 10 minu-
tos antes de subir na cabine para fazer uma pequena oração. O Rafa sempre me fala antes de 
darmos início em cada apresentação: “Malli, vamos nos divertir… E vamos fazer o público se diver-
tir com a gente”, acho que é essa a mensagem que nós queremos passar com nosso som e nas 
mensagens em nossas intros: Esqueçam tudo de ruim e divirtam-se com a gente.

O mercado fonográfico mudou bastante, e hoje as plataformas de streaming dão mais acesso 
ao público para o trabalho dos artistas. Vocês preferem vender suas músicas diretamente 
para o público. Por que vocês fizeram essa escolha?

Mallover:Mallover: Na verdade, vender músicas foi um caminho que encontramos para lidar com o desres-
peito que recebemos da cena que lutamos muito para mudar. Sempre inovando e lançando novos 
sons a cada dia. Um certo dia, em um encontro de grandes DJs da cena de São Paulo, ouvimos de 
vários DJs a seguinte frase: “A cena, em questão sonora, se baseia no antes e o depois de Fernan-
do Malli e Rafael Oliver. No momento, a grande maioria de músicas e remixes que saem hoje, tem 
influências suas”. Com isso, mesmo que a gente busque inovar em nossas produções, sabemos 
que é difícil competir com quem é amigo do amigo, ou com quem toca a troco de algo que não 
seja cachê... Como os DJs precisam estar sempre atualizados e nos procuram para ter um diferen-
cial em seu som, nada mais justo que pagarem por este diferencial, já que nós não temos muito 
espaço.

Sabemos que um grande problema da cena tribal hoje é a desvalorização dos cachês. Para um 
DUO deve ser ainda mais complicado. Como vocês lidam com isso? Os produtores são justos 
na hora de fechar uma data?

Mallover: Cachê é um problema na cena, ainda mais porque vivemos em um momento que DJs 
tocam por amizade, nome no flyer e cachês baixos. Tudo para dizer que estão com a agenda 
cheia. Não é errado terem essa atitude no início de carreira, afinal eles tem que aparecer e se di-
vulgar, mas se prostituir para tocar é falta de ética e desrespeito para quem vive da profissão.
NósNós ainda conseguíamos alguns cachês razoáveis, porém já tivemos algumas discussões internas 
por causa dos cachês baixos que os contratantes queriam nos pagar. Infelizmente alguns produto-
res de festas ainda preferem ter em seus lines DJs que tocando de graça ou que tem uma 
“imagem que a cena pede”, ao invés de pagar um cachê bom para ter o nosso som de qualidade 
e profissionalismo em seus eventos.

As bases de vocês já foram utilizadas para a criação de inúmeros mashups. Já houve algum 
plágio? Como vocês encaram essas questões?

Mallover: Olha, isso já faz parte das nossas vidas desde que nós nem éramos Mallover rs. A cada 
track nova que lançamos, na semana seguinte já surgem uns 3 mashups no mínimo, com a base da 
música original. Já tivemos problemas por causa disso, até chegamos a discutir com alguns produ-
tores que plagiaram descaradamente músicas como Massive Drums, Sensor, Batman, Musik entre 
outras, porém hoje lidamos bem com essas coisas. Ficávamos chateados com DJs que usam e 
abusam de bases criadas por nós e não nos davam créditos nos títulos dos seus mashups principal-
mente. Hoje não ficamos mais ou menos tristes e pensamos que se fazem isso, é porque o produto 
final é bom rs. Para ser mais sincero, esse também é um dos motivos pelos quais vendemos direta-
mente nossas músicas.

Hoje o Rafael Oliver está morando temporariamente na Bahia. Como vocês estão fazendo pra 
produzir?

Rafael Oliver: Isso não é problema graças a uma ferramenta mágica chamada “internet”. Temos 
uma pasta particular compartilhada no Dropbox que está cheia de projetos prontos e alguns não 
finalizados. Sempre que surge uma ideia nova, mesmo sendo ela somente metade de um nada, a 
gente compartilha na pasta e vamos nos atualizando em cada ideia que surge. Neste quesito nós 
estamos em sintonia sempre.
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As produções do Mallover tem um respeito muito grande entre os DJs. O que vocês acham 
que precisa para o DUO estar listado em Grandes Festivais Brasil afora?

Mallover:Mallover: Graças a Deus podemos dizer com orgulho que lutamos muito para termos respeito e 
conhecimento na cena eletrônica, mesmo porque sempre buscamos fazer o que ninguém tem ou-
sadia de fazer, buscar o que ninguém pensou em buscar e assim criamos a nossa sonoridade e 
identidade musical. Nós sabemos que se um dia quisermos estar no line up dos principais eventos 
da cena no Brasil, teremos que ralar bastante. Não sabemos bem se o motivo de não nos contrata-
rem para estes grandes festivais é pelo preconceito por não termos o “padrão de corpo e beleza” 
que a cena exige, ou por outra coisa em específico, porque pode ter a certeza que no set de cada 
DJ do Brasil tem ao menos uma música nossa em seu setlist, seja ela original, remix ou mashup. 
Nossa música está lá, no set de cada DJ, mas poucas pessoas sabem disso. Uma coisa é certa e a 
gente sabe disso: Nós somos bons DJs e produtores, e temos respeito de grandes profissionais do 
mercado fonográfico. Se um dia surgir a oportunidade, nós estaremos preparados para tocar o 
nosso som e levar nossa vibe, dentro do contexto musical de qualquer evento.

Quais os próximos passos para o Mallover?

Fernando Malli: Ainda não sabemos como será o futuro do projeto Mallover referindo-se a festas 
e eventos em meio ao momento que estamos vivendo. Temos alguns projetos em mente que esta-
mos desenvolvendo aos poucos e, logo que acabar essa pandemia, estaremos pondo tudo em 
prática, vai ser surpreendente, garantimos. O que podemos afirmar é que estamos preparando 
para 2021 o lançamento de um novo EP com mais ou menos umas 10 faixas inéditas e exclusivas 
que, como esperamos, será mais um diferencial que traremos para a cena tribal.

Rafael Oliver: Em relação a produção musical, o projeto Mallover sempre estará a todo vapor pro-
duzindo músicas novas e remixes diferenciados, porém no que se refere a “tocar na noite” eu não 
vejo muita perspectiva em querer me apresentar como Mallover e o Malli sabe disso. Tenho todo 
o respeito dele. Foram anos de dedicação para não termos o merecido reconhecimento ao meu 
ver e isso me fez repensar muito. Não descarto a possibilidade de nos apresentarmos juntos nova-
mente, caso a proposta for bem trabalhada e os valores justos e bem negociados.

Mallover: Além de parceiros, somos grandes amigos, e isso é o que mais importa acima de tudo. 
Temos nossos projetos paralelos, porém Mallover sempre estará em evidência na cena eletrônica. 
Tudo pode acontecer.

reportagem de
ícaro ian.
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Até o começo dos anos 70, conformava-se em tocar uma atrás da outra, as faixas ou os 7", confor-
me se ouvia nas rádios ou em casa. Qual poderia ser a mágica para tornar surpresa aquilo que o 
público, já "pra lá de Bagdá", explodisse ainda mais na pista? Ora, vamos "estender" isso que já 
é sucesso e torná-lo mais longo. É o orgasmo que dura mais. Como fazer isso? Ou na "gillette", 
ou abrir a mesa novamente.

Bem, primeiro foi na "gillette" e credita-se isto, reza a lenda, a Tom Moulton, que já tocava suas 
fitas emendadas reel-to-reel no bar que trabalhava em NY. Tom, virando seus 80 este ano, foi 
modelo, vendeu discos, trabalhou em gravadora e apresentou sua ideia: nasceu o 12" single, coisa 
parecida com os antigos 78 RPM, com uma faixa de cada lado. O foco não era melhorar as músi-
cas, e sim "alongá-las".

A proposta de Moulton era inflar ainda mais a cultura cluber em ascensão: "...Ok, isso parece 
ótimo, mas quando toco no clube ou é muito curto, muito lento ou o bumbo não está alto o sufi-
ciente...".

A coisa começou com o "cheiro" da original, mas ainda nos 70, overdubs eram inseridos, conecta-
dos ou fundidos aos originais; instrumentos e sons, criando uma segunda versão daquilo que já era 
"foda" pra caramba: agora o orgasmo não estava só estendido, mas também diferenciado.

Eu me lembro, adolescente, em matinês na NYC Discoteque aqui no Rio, ouvir surpresas comple-
tamente diferentes das versões álbum que já tocavam fazer o povo delirar ainda mais: "Fess Up To 
The Boogie", faixa do Bionic Boogie, projeto do americano Gregg Diamond, com cheiro do origi-
nal, mas cheio de extras; "Shame" , sucesso da cantora Evelyn "Champagne" King, passava 
"batido" pela original e caía numa construção com mais congas, graves e solos. E foi parar nas 
rádios. 

As gravadoras então criaram este novo produto, singles diferenciados, prensados em 12", com 
possibilidades de melhorias sonoras (registro físico aberto; up na masterização), e adesão imediata 
dos DJs, a que foram entregue a tarefa, primeiramente, de realizar as produções; despontam 
nomes como Walter Gibbons, Jim Burgess, John Luongo, François Kevorkian, entre outros, e 
Tom Moulton, é claro. Tornaram-se DJs-produtores: artistas de renome já faziam questão de fulano 
ou beltrano abrindo ou reabrindo as mesas de seus sucessos.

AsAs décadas foram passando, os estilos se transformando (disco, house, technopop), máquinas 
eram criadas num auxílio luxuoso (Roland machines, por exemplo), os DJs-produtores com cachês 
bacanas - a arte de criar remix já era um fantástico ganha-pão, e o formato 12" single continuou 
firme e forte, e agregando mais uma mídia nos 90's que eram os CDs singles: mais versões ou 
todas elas juntas no disquinho espelhado.

ComCom o advento do digital, mais uma mídia era incorporada, podendo não só ser vendidos os ar-
quivos dos álbuns em diversos formatos, mas os singles também, assim como os DJs já se prepara-
vam tecnologicamente para "tocar" este novo tipo de mídia - era só ir às lojas digitais, comprar e 
baixar

Remix: O
Coringa do
Original -
Parte 1
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Mas a coisa não ficou tão simples assim - uma estrutura paralela estava disponibilizando os arqui-
vos de graça na internet (geralmente em baixo bitrate), em proporções geométricas e, não só ar-
quivos de música, mas de filmes, docs, softwares e... programinhas de colar loops e sonzinhos. 
Qualquer um poderia ser agora um Tom Moulton "giletando" seus loops, em casa, confortavel-
mente, e os mais "talentosos" e espertos, conseguiam fazer coisas bem "próximas" às feitas em 
estúdios. Com o tempo, esse passou a ser o parâmetro.

Então, por que uma gravadora pagaria caro a um produtor, se existia uma fila na porta de "remi-
xers(?)" que entregavam "parecido" e de graça?

Esse papo a gente deixa pra depois.

Linx:

B.T. Express - Do It ('Til You're Satisfied) - Tom Moulton Mix - 1973

Gregg Diamond Bionic Boogie - Fess Up To The Boogie - Extended - 1978

Evelyn "Champagne" King - Shame - 12" Mix - 1977

Double ExposuDouble Exposure - Ten Per Cent - Walter Gibbons Disco Mix - 1976

Nicolette Larson - Lotta Love - Jim Burgess Mix - 1978

Melba Moore - You Stepped Into My Life - John Luongo Mix - 1978

Musique - In The Bush - François Kevorkian Mix - 1979

https://www.youtube.com/watch?v=LAaG-ZwLp4U
https://www.youtube.com/watch?v=HCdiGssGsyc
https://www.youtube.com/watch?v=evIAaXXPiIA
https://www.youtube.com/watch?v=tGrKcqcHHcE
https://www.youtube.com/watch?v=aeqcMVgA1ZI
https://www.youtube.com/watch?v=qNUYWSdxzr4
https://www.youtube.com/watch?v=mVeFnOGtkz8
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2020 mesmo sem pista foi definitivamente o ano de lançamentos dançantes das Divas pop, segui-
dos de inúmeros remixes mais dançantes ainda. Parece uma ironia, não é? Mas o que esperar mais 
de um ano chamado 2020 ? 

AlgunsAlguns jornalistas falam que a cada nova década, o som (desta nova década) bebe na sonoridade 
de 2 décadas atrás.  Ex: Lembro que em 2006-2008 (anos que eu morava em Londres) todas as 
Divas Inglesas da época começaram a olhar pra não 2 mas 4 décadas  e reciclaram  a  sonoridade 
dos anos 60 (Aquela coisa dramática de Big Band e arranjos de cordas para mocinhas virgens). Veio 
Amy Winehouse com seu "Back to Black" em 2006, Adele debutando com “19” em 2007/2018. 
Duffy e o maravilhoso “Rockferry” e  até a Sharleen Spiteri (vocalista da banda Rock-pop Texas) 
se jogou com força no seu álbum “Melody”, e digamos que esse ciclo foi fechado em 2009 com 
“Paloma FaithPaloma Faith”, com o álbum “Do You Want The Truth Or Something Beautiful?” 

Mas voltemos ao nosso fatídico 2020. Mal Começamos o ano e já veio Dua Lipa toda trabalhada 
no "oitentismo" com o seu “Future Nostalgia” recheado de hits. A própria Dua confessou as influ-
ências, as referências (como Madonna), pra ela conceber seu álbum aclamado por crítica e público.  

Logo em Seguida Depois veio Lady Gaga com seu "Chromatica", aqui pulando uma década e be-
bendo mais na sonoridade anos 90 resgatando referências clássicas do início da House Music lá em 
Chicago. 

Menos famosa que as duas Divas antes mencionadas, Jessie Ware (outra inglesa) que sempre 
esteve mais pra indie-pop, entregou um disco adulto, sexy, moderno, dançante e com referências 
claras, porém com muito mais personalidade e inovação sonora. Seu quinto disco de Studio  
"What's Your Pleasure?" é um deleite para os ouvidos mais atentos.

JáJá saindo do Pop e partindo pro Indie, Roisin Murphy (a eterna vocalista do Moloko), veio com 
tudo no seu “Roisin Machine” (Referências até no título, já que nos 70 haviam muitos grupos que 
se intitulava "machines"). Na verdade depois de lançar pencas de singles (“Simulation” em 2013,  
"Jealousy" em 2015, “Narcisus” em 2017 e “Incapable” em 2019) e todos mantendo o nível, a 
qualidade e uma sonoridade ímpar e  até que interligada, a gata que não foi boba juntou todos, e 
adicionou umas quantas novas e serviu tudo como um prato novo e refinado destinado aos ouvi-
dos seletos.  

NosNos 45 do segundo tempo de 2020, veio Kylie Minogue com seu "Disco" que mais parece um 
greatest hits, e fará a gata australiana trabalhar 2021 ad infinutum com tantos possíveis futuros sin-
gles recheados de remixes como já foram com "Say Something” e “Magic”.  Kylie que sempre 
bebeu nesse suco-detox dos anos 70/80 acertou e agradou até as “pocs new generations” mais 
exigentes que insistem em torcer o nariz pras divas com mais de 40 anos de idade.

EE o single no ano (pra mim) das divas pop-dance veio justo de um álbum pop-rock: o recém lança-
do Plastic Hearts da Miley Cyrus. "Midnight Sky" é oitenta na veia e sem soro, com pitadas de 
Stranger Things reciclado para os 2020. A gata também lançou um videoclipe meio home-made-
-pandemia lindo e retrô, e apresentações ao vivo para promover o single sempre brindando hits 
dos 80/90 como “Heart of Glass” do Blondie e “Zombie” do The Cranberries) se joga no YouTu-
be que vale a pena ver e ouvir). 

2020
oficialmente
sem balada
Vs. O deboche
das Divas e
seus álbuns
PPop-Dance-retro
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Será  que em 2021 essa nova geração (de artistas e ouvintes) que abriram seus ouvidinhos em 2020  
irão descobrir e surgirá uma nova idolatria pro Depeche Mode, Pet Shop Boys e Erasure? 
Oremos! Não custa mentalizar!
Ressaltando que a Disco Music é a mãe de todos os estilos eletrônicos existentes hoje em dia... 
Seja House, Tribal, Pop, EDM ou Techno... A identidade e o DNA de todas elas levam a disco no 
sangue.

ÉÉ o que eu sempre digo para todos os DJs (novatos ou não)... é preciso entender o passado para 
poder se situar no presente e saber onde seu som estará no futuro. Nada começou ontem ou em 
2019.

Quanto mais informação e cultura musical você tiver, mais fácil será para você se abrir às novida-
des, e diferenciar o joio sonoro do trigo musical.
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Na arte da discotecagem, uma das coisas que faz o diferencial em uma apresentação se chama: 
“mashup”- a combinação de duas músicas diferentes já existentes com elementos de cada uma 
tocadas ao mesmo tempo. Pode ser um instrumental com uma acapella, por exemplo. A prática 
de remontar canções começou desde o início da música gravada.

Os mashups podem ser feitos ao vivo, durante a apresentação de um DJ, ou já gravados - muitos 
deles são distribuídos gratuitamente pela Internet. A palavra "mashup" ganhou popularidade 
quando o gênero se espalhou pelos Estados Unidos durante 2002-2003.

AA diferença básica entre um produtor musical e um criador de mashups é que o criador do mashup 
normalmente não adiciona nenhum material novo, reutilizando os elementos das músicas produzi-
das por um produtor musical.

Mesmo assim, criar mashups exige criatividade, um bom ouvido e noções de teoria musical. Não 
se pode “ir misturando” qualquer coisa ao mesmo tempo. É como fazer um bolo colocando qual-
quer ingrediente que você vê na sua frente. É importante, no mínimo, combinar a tonalidade das 
músicas.

Uma questão sempre polêmica relacionada aos mashups se trata da proteção de direitos autorais. 
Se você é produtor, músico ou compositor, obviamente você vai querer evitar que suas obras 
sejam usadas sem permissão. Por outro lado, se você é um criador de mashups, o justo é você usar 
sua criatividade sem violar nenhum processo de direitos autorais. Mas é illegal usar a música de 
outra pessoa na minha “nova” música? Depende do propósito e do caráter de uso. Se você vai 
usar apenas na sua apresentação, em um set, isso é mais que permitido, é um processo criativo 
louvável na cena eletrônica. Um direito autoral é uma proteção legal concedida aos autores de 
obras originais.obras originais.

Usar trechos de músicas diferentes para criar uma nova música também pode ser uma forma de 
arte e liberdade de expressão. Mesmo assim, a maioria dos criadores de mashup precisam estar 
cientes de que seu trabalho pode ser questionado a qualquer momento pelo artista original.

Jamais venda seus mashups. Você está infringindo a lei de Contrafação de Direitos Autorais. Publi-
car uma obra sem a permissão do autor, mesmo com a menção do nome do criador da obra, está 
previsto no Código Penal brasileiro como uma violação de direitos autorais que pode chegar a re-
clusão de até 4 anos.

Use e explore sua criatividade, misture artistas, acapellas, samples. Faça do seu set o mais diverti-
do e cheio de boas experiências. O seu mashup pode acrescentar muito em uma música original, 
saiba usar todas suas referências nessa mistura.

Os
Mashups
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Nos conte um pouco da sua trajetória. Quando foi que você começou a se interessar por 
música, quais foram as dificuldades, como foi essa caminhada?

Comecei a cantar com 18 anos. São 25 anos de carreira, vivendo somente de música. Sendo que 
o canto lírico era estudo e dance music, como profissional.
Em 1995 Integrei o Doo-Dad, junto com Fernando Zuben, grupo de ópera dance que liderou as 
pistas da época, dentre os poucos grupos brasileiros de dance music daquele momento.
FuiFui vocalista do Musical Sallon Show do Hopi Hari e por 3 anos vocal na banda do Domingão do 
Faustão.
Sempre na linha pop dance - e pasme - ópera, pois era meu ramo de estudo musical!
Programas de TV, como Fama, Pop Star, Ídolos, Raul Gil e os demais de talentos das emissoras 
de TV até cansar. 
Muitos deram certo, outros, não! Meu estilo de voz forte e minha pegada internacional demais me 
deixaram meio que fora do gosto popular brasileiro.

Quais são as suas maioQuais são as suas maiores referências musicais dentro e fora do meio eletrônico?

Tina Turner, desde sempre! Vozes negras e fortes, ou tudo que passava perto disso. Nina Simone, 
Ella Fitzgerald, Cher, Aretha Franklin, Jennifer Holiday, Freddie Mercury e no lírico, Sarah Bri-
ghtman, Maria Callas e Josh Groban.

Mesmo sem eventos, você conseguiu, através das LIVES, bastante destaque durante a pande-
mia. Como vê o impacto deste fato para os artistas e o futuro dos eventos?

Tive que me reinventar. E com urgência, pois estive por mais de um ano, por conta do nascimento 
do Liam, fora dos palcos.
Com a pandemia, meu mundo desabou, por falta de trabalho. 
Acabou com o meu psicológico, com o meu saldo bancário e as esperanças se esvaíram, como a 
de muitos artistas e trabalhadores autônomos.
Abrimos uma APOIA.SE, para uma vaquinha online, e no fim de Março iniciamos as lives semanais, 
sempre às terças, sextas e sábados, a princípio.
Depois tivemos que Depois tivemos que reduzir as lives para sextas e sábados, por conta dos custos.
Foram mais de 92 shows online até hoje e pretendo continuar até que normalize a situação da pan-
demia no país.
Não imaginamos o sucesso disso tudo. Graças ao trabalho do meu esposo que é engenheiro de 
áudio/vídeo, a qualidade da live se tornou ótima e chegamos a
manter cerca de 1.000 pessoas online durante as apresentações e mais de 100 mil views em 
vídeos, através de Facebook e Youtube!
Infelizmente, por conta de direitos autorais, fomos obrigados a sair do Facebook, ou perderíamos 
a página.
Continuamos até hoje pelo YouTube, ainda bombardeados pelo Copyright.

Joe Welch, a voz da quarentena, chegou lá.

Hoje, a entrevistada é uma cantora muito querida, 
que teve um destaque enorme com suas lives duran-
te a pandemia.

Ela canta há 25 anos, é casada, formada em Medici-
na Veterinária e ainda consegue conciliar a materni-
dade de um menino de 2 anos e cuidar de sete ca-
chorros, todos resgatados. Ufa!

Neste papo, você vai conhecer um pouco mais sobre 
a sua trajetória na TV, a sua carreira e as histórias dos 
bastidores da nossa querida Joe Welch

Foto de divulgação.

25 anos de carreira não é pra qualquer um
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Qual sua opinião sobre a aceitação cada vez maior dos 
vocais em Português nas pistas LGBTQIA+?

Como disse, acredito que há um modismo. A tendência a 
esculpir uma identidade com o que há no momento. 
Mas não sei se o português será uma via de mão única 
que vem para ficar nas pistas. 
AcAcredito que sempre haverá uma ou outra, mas a maioria 
sempre será com vocais internacionais.

Foto de divulgação.

Sabemos a dificuldade de viver de arte em um país como o nosso. Mas nos conta também um 
pouco da alegria, do carinho do público, dos fãs, da sua relação com eles.

Como disse, os que fidelizam um artista, ficam com ele sempre.
Muitos fãs se tornaram mais próximos e alguns até amigos! Sempre presentes, comparecendo aos 
eventos e se importando com cada fase na nossa vida, acredite.
Já pintaram meu rosto em quadro, já nomearam seus pets com o meu nome e até tatuagem 
também, já fizeram! Emocionante! 
É incrível essa É incrível essa relação de amor que eles projetam na gente!

Conte-nos uma história engraçada e uma inesquecível que você vivenciou em uma apresenta-
ção.

Cair sentada no palco, cantar quase sem voz, errar a letra, fã enlouquecido pular em cima do palco, 
a roupa rasgar no meio da apresentação - isso por várias vezes!

Mas o mais memorável, foi o show pra mais de 70 mil pessoas no sambódromo do Anhembi, na 
Festa Spirit of London, onde cada boca cantava o refrão da minha música, então estourada na 
época, Lollipop. Arrepiava! Só de lembrar ainda arrepia!

Joe Welch.“ “
É incrível a relação de amor que
os fãs projetam na gente.

Quais as vantagens e as desvantagens de trabalhar voltada para o segmento LGBTQIA+?

É o melhor público. Quando amam, AMAM! É o mais caloroso, intenso e participativo que existe!
Mas, infelizmente, nota-se que há uma transição, um modismo que temos que lutar sempre contra. 
Com exceções, não existe uma fidelização com o artista, em sim com o que faz mais sucesso no 
momento.

Foto de divulgação.

Acredito que mediante tudo isso, a curiosidade por conta das lives será maior, no quesito de fazer 
mais eventos após a pandemia.
Creio que os artistas em geral terão as mesmas condições.
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reportagem de
vitor faria.

Que conselho você daria agora pra quem "ouviu o chamado" e está começando a carreira na 
música? Se pudesse começar agora de novo, faria algo diferente?

Em primeiro: (Serei criticada por isto, mas senti na pele o poder dessa afirmação): Estude outra 
coisa além da música. 
TODO MUNDO PRECISA DE UM PLANO B!!!!!

Em segundo lugar, seria menos boba. Ajudei muita gente. Acreditei em muita gente. E fui passada 
pra trás por muita gente. Guardaria muito mais dinheiro! (Risos)
MúsicaMúsica é DOM, você nasce com ele. Você pode aprender a cantar, a tocar, mas JAMAIS se aprende 
a fazer o público se arrepiar e chorar com o que sai da sua boca, da sua alma! Isso se chama CARIS-
MA! E carisma, a gente tem ou não. E como saber?
Você irá saber, acredite. As manifestações são mais evidentes que você imagina!!

Joe Welch.“ “
Música é DOM, você nasce com ele.

Baseada na sua experiência, quais são os fatores mais importantes para o sucesso de um 
"pocket show" dentro de uma festa eletrônica?

Primeiramente, deixar claro pro público quem é o artista. O que ele canta, qual estilo é.
Muitos conhecem, mas muitos não, e isso pode gerar um conflito.
Segundo, o tempo de show. Sabemos que um show com mais de meia hora não é mais bem tolera-
do em uma festa eletrônica por vários motivos.
Terceiro, o conteúdo que vem junto com o artista. Uma boa base, uma boa voz, uma apresentação 
coesa, com músicas conhecidas. Sim, isto é muito importante!
E por último, não menos importante, se assegurar que nenhum DJ toque nada do que o artista for 
cantar. Pasme! Isso é mais comum do que se pode imaginar!
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poema de:
samuel strappa.

Hoje o convite é você navegar...
num imaginado mar de ondas sonoras.
E nas profundezas, sentir o corpo levitar,
num sentimento perfeito, por dentro e por fora.
 
E quando finalmente nos encontrarmos.
EstaEstaremos numa sintonia de corações colados.
Para dividirmos nosso amor doce e salgado,
num oceano imenso, o house music sonhado.
 
Somos corpo.
Somos alma.
Somos força.
Somos som.Somos som.
Somos o verbo.
Somos a tônica.
Somos música...
Somos eletrônica!

IMAGINADO
MAR DE
ONDAS
SONORAS
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renan francisco:
colunista vozes.

Uma das lembranças mais antigas sobre o meu despertar como homem preto e gay e da importân-
cia de se preservar a vida diariamente veio dos meus pais.

Meu pai dizia: mantenha sempre o cabelo e a barba impecáveis e não tenha medo da polícia, mas 
esteja sempre atento. Se for parado ou vir uma blitz, abaixe os faróis, os vidros e acenda a luz inter-
na. Se estiver de boné, tire-o.

Já minha mãe, sempre enfatizou: nunca fique nas laterais, sempre no meio. Não se exclua ou 
deixem te excluir, a cor da sua pele não te faz diferente das outras etnias.

Quando assumi minha sexualidade, a preocupação aumentou entre minha família para que eu não 
sofresse o preconceito duplo: homem preto e gay. Até hoje, os receios da minha mãe e dos meus 
irmãos é que eu não sofra nenhuma violência física ou verbal por minha sexualidade. Não sei o que 
é ficar no armário; sempre me vi como uma pessoa comum, só sempre atento. Atenção sempre em 
evidência: para não se sentir ferido - de qualquer maneira - por preconceituosos e ignorantes que 
posso cruzar a cada esquina. Vejo que estamos no meio de uma guerra de vozes; algumas para 
agredir e outras para, enfim, se defender. O momento é de não se calar, de olhar pro lado e ajudar 
seuseu igual e também seu diferente. Minha constante atenção nos dias de hoje expandiu para não 
deixar que soframos mais que já sofremos na vida. 

As marcas que trago, são de resistência, luta por direitos igualitários e por um mundo onde o amor 
seja mais executado do que vidas.

Foto de Thiago Santos.

Foto de Gihad Arabi.

Aprendemos
a não nos
calar 



93

Abrace os seus sentimentos. Existem cheiros que você nunca sentiu, dores que nunca teve, coisas 
que nunca viu, pensamentos que nunca imaginou.

Se você se abrir pra vulnerabilidade, perceberá a grandeza do mundo e, consequentemente, da 
compaixão, mas, é importante entender que a nossa vida é um mundo incerto e não uma casinha 
segura onde dá para se esconder. Ela é impermanente e o que traz o sofrimento é justamente essa 
sensação de controle que achamos que podemos ter. Aí, você pode acrescentar nossas projeções, 
expectativas, sonhos que podem não se concretizar e, quando não acontecem, viram frustrações.

Nós temos uma tendência a achar que o sofrimento é causado pelas experiências exteNós temos uma tendência a achar que o sofrimento é causado pelas experiências externas, então 
tentamos resolver esses acontecimentos e nunca se resolvem. Tudo bem que várias situações dão 
para aclarar: você está sujo e vai tomar banho. Você resolve. Entretanto, várias situações no meio 
da vida não se desenrolam, você não sabe se vai demorar uma semana ou dez anos e, se a gente 
tentar resolver o tempo todo, nunca teremos paz. Curar seria reconhecer isso e fazer as pazes com 
a impermanência das coisas.

QuandoQuando estamos em sofrimento, estamos sempre em busca de nos proteger dele e aí criamos um 
muro que pode ser a raiva, o ressentimento, a mágoa, os ciúmes, a tristeza, mas o amor é uma 
brecha neste muro. E se abrirmos essa brecha, vem a libertação.

A maioria das emoções a gente nem mesmo percebe e as ações mais comuns que tomamos são:
 
A indiferença - simplesmente desconsideramos o que estamos sentindo;

A aversão - ressentimos as emoções e geramos raiva por elas existirem; 

O apego - nos agarramos nas emoções e ficamos O apego - nos agarramos nas emoções e ficamos revivendo elas em nossas mentes.

Quando você está presente na hora do sofrimento, você nem fica indiferente, nem rejeita, nem 
segue em frente como se ele não existisse; você enxerga a emoção e relaxa nela. Ok, ela existe, 
está aqui, vamos lidar com ela. E quando você percebe, transforma a emoção em compaixão. Em 
amor.

NãoNão estou dizendo para chamar o sofrimento, a vida já traz ele naturalmente, porém que fique re-
gistrado que ela não é só sofrimento, mas sim pra você enxergar que você está se fechando ao que 
está chegando até você. A vida está atravessando a gente e se abrir é uma aventura, porque ela é 
muito múltipla e a gente tenta tirar uma parte dela - o sofrimento - como se ele não fosse te tocar, 
mas se você se abrir, você também se abre para a sabedoria. 

Investigue-se! De onde vem o sofrimento? Como você se fecha?

Se você se livra da aversão, você já está aberto para lidar com aquilo e aí você relaxa.

Não existe jeito certo de fazer isso. Que alívio, não? Existe o seu jeito de fazer isso. Confie na vida, 
porque ela tem uma bondade para te ajudar nisso naturalmente. Abra-se para a vida. Quanto mais 
você estiver disposto a sair da sua zona de conforto, mais confortável você ficará. E mais importan-
te do que fazer isso é entender o processo. Quanto mais você entender como você sofre ou não 
sofre, mais você navega na vida.

Abrace os
sentimentos
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tatiana fernandes:
colunista vozes.

Outra coisa é você perceber que todo sofrimento que você está sentindo, existem vários seres que 
estão sofrendo disso também, então quando você se tira da situação, você não está mais só. E se 
você perguntar pra essa pessoa por que ela está sofrendo, ela vai responder: “eu estou tentando 
ser feliz”. Todos os seres querem a mesma coisa: ser feliz. Mas é justamente esse nosso jeito torto 
de buscar a felicidade que gera o sofrimento. E se não existe perfeição, não existe vida sem sofri-
mento.

Por fim, fica a reflexão: você não gostaria de deixar de sentir qualquer coisa que te traga algum 
tipo de dor, ficar apenas anestesiado a tudo que te cerca, gostaria? Deixe que seu coração se 
parta, existe muito aprendizado nisso.
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Já estão muito consolidados o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são campanhas que 
chamam atenção para a prevenção do câncer de mama e de próstata, respectivamente, mas hoje 
quero chamar atenção para o Dezembro Vermelho.

Apesar da campanha ter início em 1987 pela ONU e ter chegado no Brasil em 1988, só foi oficial-
mente reconhecida aqui em 2017.

OO objetivo é chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos 
direitos das pessoas infectadas com o HIV. O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da 
Saúde em razão do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é o dia 1º de Dezembro.

Quem passou pela década de 80, com certeza, tem memória do pavor causado por este vírus. Ini-
cialmente considerada uma doença homossexual e masculina, deixou muitos estigmas e isso foi fa-
cilmente traduzido em preconceito.

Mesmo com um tratamento extremamente eficaz  (fornecido gratuitamente pelo SUS), ainda exis-
tem muitas questões em torno desse tema.

Aqui eu trarei as que mais me preocupam a fim de despertar uma reflexão e, quem sabe, diminuir 
este preconceito, que talvez você não perceba que existe no seu mais íntimo.

Sim, a convivência com o HIV pode acontecer de forma "muito tranquila", desde que diagnostica-
do e com a medicação sendo realizada com rigor, mas isso não quer dizer que é fácil.

Até que consiga chegar a uma carga viral indetectável, é preciso muito acompanhamento e contro-
le, além de lidar com os efeitos colaterais do medicamento.

O próprio conceito de indetectável não é compreendido pela grande massa: sim, o indivíduo tem 
o vírus no seu organismo, mas ele está controlado a ponto de não infectar mais ninguém. Ainda 
assim, existe muito preconceito.

É extremamente comum e prudente os soropositivos receberem a instrução de seu infectologista 
para manter segredo da sua condição sorológica. Isso porque as reações são as mais surpreenden-
tes e a grande maioria chateia o interlocutor.

De fato, o mais complicado deste tratamento deve ser se acostumar com os olhares tortos e a difi-
culdade de estabelecer uma relação amorosa sólida, se forem divergentes sorologicamente. Ou, a 
quem preferir, conviver com este segredo.

Então, é melhor acabar com esse discurso de que tudo bem ser infectado, ok? O cuidado deve 
existir sempre.

Realmente é muito bom sabermos o quanto o tratamento evoluiu, é reconfortante saber que é 
possível conviver com o vírus em paz, mas é melhor deixar somente se houver um acidente, não?
Melhor viver sem a obrigação de tomar comprimidos diários e sem controle rígido de carga viral, 
CD4 (células do sistema imunológico), rim e fígado.

Foto por Samuel Ribeiro.

vermelhou!
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cadu bondezan:
colunista vozes.

No Brasil é muito comum a simplificação de questões importantes como esta. Não à toa, o último 
boletim do Ministério da Saúde apresentou aumento nos casos de novas infecções. Previna-se!

Minha última questão aqui é o reforço da necessidade de teste. Se houve qualquer situação que 
te expôs ao risco, deixe de bobagem, atropele seu medo, engula seu preconceito e FAÇA O 
TESTE.

Como já citei, o tratamento é muito eficiente, mas é preciso ser diagnosticado e iniciado para que 
se possa ter paz.

ÉÉ muito importante começar a medicação antes que o vírus prejudique muito o sistema imunológi-
co e dê abertura a doenças oportunistas, levando ao óbito do indivíduo. É inadmissível aceitarmos 
que ainda haja perda de pessoas por essa razão, já que temos gratuitamente formas de prevenção 
e de tratamento.

Se for por falta de informação, espero ter contribuído para a diminuição destes casos. 

Ah, sobre o preconceito, espero que este texto gere curiosidade suficiente para motivar uma pes-
quisa detalhada e que coloque um fim nessa ignorância*

*ignorância

substantivo feminino
1. 1.
estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo.
"i. dos fatos políticos"
2. 2.
estado de quem não tem conhecimento, cultura, por falta de estudo, experiência ou prática.
"i. musical""i. musical"

Sejamos inteligentes.

Previna-se!

Se posto em risco: Faça o teste!

Se positivo: Inicie o tratamento!

Pratique a empatia!
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O título desta coluna é um trocadilho com um dos versos da música de Pepeu Gomes – Masculino 
e Feminino

Ao longo da história, a masculinidade assumiu um padrão pouco diversificado, com características 
determinadas pela força impositiva da cultura machista-patriarcal, no entanto, com os debates 
sobre gênero e sexualidade promovidos por movimentos sociais, ela deixa de ser concebida como 
um tipo único e passa pelo processo do seu reconhecimento na diversidade social.

O machismo e o patriarcado como força impositiva

OO machismo e o patriarcado usando de sua dominância impõe um padrão de comportamento para 
o ser masculino. Dessa maneira, a ideia de masculinidade sempre esteve atrelada a condições insti-
tuídas arbitrariamente e, além disso, cerceando qualquer outro modo de praticá-la. Um exemplo 
disso bem aparente está na maneira como homens se vestem. Outro exemplo característico é o 
modo como o homem fala, os seus trejeitos entre outras situações do cotidiano.

O estereótipo de homem imposto

Diante disso, o estereótipo de homem, originado na cultura machista-patriarcal, tem que ser, com-
pulsoriamente, forte, insensível, indelicado, não criativo, agressivo, provedor, dominador, não ser 
afeito à sentimentalismos, ligado ao trabalho braçal, ter espaço de fala garantido de qualquer jeito 
e superior aos outros gêneros. O contrário disso é considerado um desvio, um desvalor e muitas 
vezes deslocado para o que foi pré-definido como feminino.

A resistência

Esse ideal machista encontrou grupos de resistência que não se sujeitaram e, além disso, propuse-
ram o debate desse modelo opressor.
O Movimento Feminista teve suma importância nesse processo, pois, no decorrer das suas lutas 
históricas, ocupa seu espaço social de direito, propõe a reconstrução da organização familiar e 
social, promove o acesso da mulher à educação e ao mercado de trabalho, garantindo espaço para 
ressignificar as identidades gênero, acolhê-las e reconhecê-las. Até, por isso, só é possível pensar 
as masculinidades como desdobramento das lutas identitárias do feminismo.

A ruptura

As masculinidades rompem com a referência masculina hétero-normativa “cisgênero” – concebida 
e configurada historicamente numa cultura machista e patriarcal - e passa a existir na diversidade, 
pluralizando as características do ser masculino. Nesse sentido, o homem pode, sim, ser da forma 
que quiser ser. Ser homem hétero, ser homem gay, ser homem transgênero, ser homem assexual, 
ser homem crossdresser, enfim, cabe todas as formas de ser homem.

SuaSua existência passa a ter um sentido fluído, coerente e global que nas relações se descobre e se 
formata. Assim sendo, o homem pode chorar, usar saia, gostar de dançar, cuidar da sua beleza, 
tocar, abraçar, dar afeto aos outros homens, entre outras atitudes e características sem que seja 
considerado uma deformação.

ser um
homem
masculino

https://www.youtube.com/watch?v=_7FaOhTBtB8
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Thiago saveda:
colunista vozes.

A identidade masculina se apropria da liberdade de ser, abandonando o peso do modelo antes im-
posto que era ser homem e todo o cuidado para não ser um desvio. Conquista para si o direito de 
existir na diversidade.

http://periodicos.estacio.br/index.php/REDE/article/viewArticle/8457
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