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PODEMOS ATINGIR NOSSOS OBJETIVOS
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Venham conhecer um pouco mais desse talento:

Tocando instrumentos musicais em bandas e na igreja, como surgiu sua vontade de ser DJ?

EuEu sou do tipo que vivo música: acordo, tomo banho e vou deitar ouvindo música (risos). Eu 
sempre fui apaixonado por música em geral. Toquei piano quando criança, depois adolescente eu 
comecei a tocar Saxofone, porém quando tive que mudar de cidade sai das bandas que eu tocava. 
Quando comecei a frequentar baladas, eu ia nas festas e sempre ficava em frente a cabine do DJ 
observando cada movimento que eles faziam... eu achava incrível aquele mundo, prestava atenção 
em cada música, cada movimento... mas ainda não me passava pela cabeça ser DJ... eu achava 
que não conseguiria conciliar a vida profissional com uma vida como a de um DJ. Mudando para 
SãoSão Paulo, eu vim com o objetivo de voltar a estudar música, porque já tinha algum tempo que eu 
estava sem tocar nenhum tipo de instrumento e percebi que não estar tão próximo da música me 
fazia muita falta. Eu sempre acompanhava meus amigos DJs nas baladas, e sempre trocava ideias 
sobre música com eles. Eles sempre falavam, porque você não vira um? Você tem dom, você leva 
jeito... Meus maiores incentivadores foram meus amigos que se propuseram a me ensinar a tocar 
e foi aí que tudo começou (risos).

Hoje minhas maiores inspirações internacionais são: Mor Avrahami, Yinon Yahel, Sagi Kariv (por-
que eu gosto dessas batidas Israelense), e os nacionais são meus amigos e super talentosos: meu 
mestre Diego Santander, Allan Natal, Rafael Barreto, dentre outros.

Sendo do interior de Goiás, como você enxerga as oportunidades para novos DJs no eixo Sul 
/ Sudeste?

Com certeza a região Sul/ Sudeste tem bem mais oportunidades para os DJs. A cena Tribal em 
Goiás ainda é muito pequena e tem pouco espaço.
Especialmente São Paulo, eu sempre digo que São Paulo é o berço do mundo. Para quem busca 
oportunidades na vida, não existe lugar melhor que aqui.
Como DJ então... aqui é o lugar certo.

Nosso DJ revelação desta edição 
aprendeu piano e saxofone, instru-
mento que tocou por 11 anos na 
banda da igreja e na banda Municipal 
da Cidade onde morava, no interior 
de Goiás, mas quando se mudou para 
São Paulo, com a influência e ajuda de 
amigos,amigos, se rendeu à paixão pela 
música eletrônica.

Lourenzo, já tocou em grandes selos 
pelo Brasil e hoje está investindo na 
produção musical na Santander 
Music Academy. Já lançou um EP 
com Diego Santander que ficou du-
rante semanas no #TOP100 Releases 
Big Room do Beatport e foi convida-
dodo a compor o casting da gravadora 
Santander Music.

Quando comecei a
frequentar baladas,
eu ia nas festas e
sempre ficava em
frente a cabine do
DJ observando
cada movimentocada movimento
que eles faziam

“Lourenzo.

Foto de divulgação.

“

Apaixone-se pela música com o DJ Lourenzo
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Tendo tanto contato com a música, quais as diferenças que você sente antes e depois de ini-
ciar o curso de produção musical?

A Produção Musical mudou completamente a minha vida dentro da música. Hoje acho que tenho 
uma identidade musical muito mais definida. Eu sei exatamente o que gosto de fazer e o que me 
emociona tocar enquanto DJ.
Antes a minha percepção era completamente diferente. Eu costumo falar que depois que você vira 
DJ, você ouve a música de uma  maneira especial como se você se conectasse mais com a 
música... e depois que você vira Produtor você ouve a mesma música de uma forma mais especial 
ainda.
É como se você afinasse os seus ouvidos. É muito louco e ao mesmo tempo muito incrível. É difícil 
de explicar.
SouSou muito grato à Santander Music Academy, porque me abriu portas incríveis no mundo da 
música e da produção.

LIVE SET LOURENZO
Assista ao vídeo!

LIVE BUBU:
Assista ao vídeo!

Em meio a esse ano de 2020 louco, o que você fez para poder movimentar a sua carreira e 
crescer profissionalmente?

2020 foi um ano desafiador para todos nós, principalmente para quem é do setor de eventos.
No início da pandemia eu liberei um set, mas logo percebi que o engajamento estava ruim porque 
as pessoas estavam em casa, não estavam praticando atividades físicas e nem saindo de casa.
Logo percebi que teria que mudar a estratégia...
EntãoEntão foquei em movimentar mais meu canal no Youtube disponibilizando meus sets lá e principal-
mente investindo em Live Sets.
Fiz algumas Lives representando Selos que toco em SP e outras por conta própria.
Quando a pandemia começou eu já fazia o curso de Produção Musical, então eu foquei bastante 
nisso também... em aprimorar meus conhecimentos na Produção Musical para criar e liberar músi-
cas novas e originais.
Foquei também no novo posicionamento da minha marca e comunicação visual... simplifiquei e 
mudei minha logo e aproveitei esse momento de pandemia para usar as redes sociais ao meu 
favor, soltando bastante material promocional com a minha nova comunicação.

Foto reprodução - Instagram.

Lourenzo.

Eu costumo falar que depois que você vira DJ,
você ouve a música de uma  maneira especial.

““

Aqui estão as maiores e melhores baladas do Brasil.
Existem muitas baladas por ser uma grande metrópole, sendo assim, tem muitas oportunidades.
Precisa ter persistência e não desistir, que aos poucos as coisas vão acontecendo.
Como minha mãe sempre dizia: "faça a sua parte com honestidade e carisma, e o resto o universo 
se encarregará de retribuir".

https://videos.files.wordpress.com/QFbecTmw/10000000_1008804922863040_7747458456298899097_n_dvd.mp4
https://videos.files.wordpress.com/j3ClHTOU/10000000_528458804481713_2486851078594272137_n_dvd.mp4
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reportagem de
monique pinto.

FACEBOOK

INSTAGRAM

SOUNDCLOUD

Foto de divulgação.

Com o surgimento de tantos novos DJs neste ano, quais são as suas expectativas pós pande-
mia?

Eu vim de uma leva grande de DJs novos e eu sempre digo: tem espaço para todos.
A cena está crescendo bastante e eu estou com excelentes expectativas para 2021.
Acho que será o ano de mostrarmos o melhor que temos, aprimorarmos nossos talentos e nos de-
dicar de verdade ao que nos move.
Estou com vários projetos para 2021, sobre comunicação visual da minha marca, uma turnê inter-
nacional, projetos na produção musical, gravação de EP, contratos com gravadoras internacionais 
e muitas coisas boas vindo por aí. 
Eu tenho 3 apresentações internacionais que foram adiadas para 2021, estou com muita vontade 
que tudo isso passe logo para que possamos retomar os calendários das apresentações e para 
continuarmos levando alegria e vibe para o mundo através da nossa música.

https://www.facebook.com/lourenzodj
https://www.instagram.com/djlourenzo/
https://soundcloud.com/LOURENZODJ
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Fala galera tudo bem? Meu nome é Allison Nunes, sou DJ e hoje vamos falar um pouco sobre a in-
fluência das tendências musicais nos clubes, e também sobre respeito pelo artista. 

Eu comecei a frequentar festas LGBTQIA+ em meados anos 2006, e de lá pra cá pude acompanhar 
uma mudança radical na sonoridade dos clubes. Muito disso se deve às tendências, de tempos em 
tempos sabemos que a sonoridade das músicas mudam, e de modo geral acabam seguindo um 
rumo bem parecido em cada vertente musical. 

Nesse ano de 2020, por exemplo, pudemos notar o retorno da Disco Music, presente nas princi-
pais músicas da cena Pop Internacional. Grande parte dos grandes e renomados artistas seguiram 
esse rumo, e obtiveram êxito, afinal essa sonoridade é muito rica e mesmo sendo algo “old”, 
jamais passará de moda. Algo interessante a observarmos é que por mais que essa era Disco tenha 
retornado, os artistas seguiram produzindo outros estilos, essa era veio para somar ao que já existe 
e ao que virá no futuro. 

A música tocada nos "clubes gays" desde sempre foi influenciada pelos hits que alcançam o topo 
das paradas no mundo, temas de filmes, novelas, afinal isso é uma mão na roda para o DJ que quer 
tocar algo que a pista se familiarize rápido, é “o tiro certo”. 

Hoje temos muito presentes também os grandes hits nacionais, desde funk a MPB, é bem comum 
escutarmos tudo misturado nos sets, algo que até há um tempo atrás não existia. 

SouSou a favor do novo sempre, desde que seja pra somar e enriquecer ainda mais a nossa cena LGB-
TQIA+, afinal somos defensores da diversidade e é maravilhoso isso se estender a música também, 
sem barreiras, sem rótulos, a música precisa ser livre. 

Um dia li um artigo do saudoso mestre DJ e produtor Peter Rauhofer, que dizia que o público das 
festas Tribal é bem exigente e ao mesmo tempo com a mente fechada para a música nos clubes. 
Será que isso é verdade? 

Recentemente no Brasil foi inserido uma sonoridade latina, proveniente do México e Colômbia, 
conhecida como “Guaracha” (em breve escreverei uma coluna sobre esse gênero musical), carac-
terizada principalmente por conter saxofones, trompetes, acordeões, entre outros instrumentos 
usados em em ritmos latinos como a salsa, e também uma batida forte e bem característica. Eu 
confesso que amo músicas latinas e essa influência está presente nos meus sets há anos.

Hoje no Brasil a grande maioria dos DJs tocam esse estilo de música, é possível encontrar um set 
com essa mesma base do início ao fim misturado apenas com vocais que estão “na moda”.

“Abra sua
mente,
DJ também
é gente” 
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allison nunes:
colunista tribal.

Está certo ou errado? Acredito que não existe certo ou errado, temos que respeitar todos os estilos 
e principalmente a música, o artista, mas particularmente falando tudo o que é “over”, repetitivo, 
me cansa. 

Mas voltando lá em 2006 até meados 2015, lembro de uma cena onde o DJ tocava o seu set livre-
mente, e a pista esperava surpresas, uma batida diferente, uma boa mixagem. 

Hoje a impressão que tenho é que grande parte das pessoas vão à boate pra ouvir a playlist do 
Spotify mescladas com um estilo de batida muito peculiar. A música eletrônica é infinita, chega a 
ser um crime nos limitarmos tanto. Será que Peter tinha razão? Chegamos num ponto em que 
muitas vezes o artista não é respeitado e acaba ficando preso a tendências, e consequentemente 
a música parece ser a mesma do primeiro play até o final. 

Já vi grandes DJs se limitarem e se “adequarem” a essas tendências, perdendo sua essência e 
identidade. 

OutOutro fator importante que devemos levar em conta é o aumento considerável no consumo de 
substâncias ilícitas, muitas vezes feito sem controle, que dá a impressão que a música precisa ser 
cada vez mais “pesada”. 

O novo sempre será bem vindo, mas não podemos nos limitar, precisamos de mais diversidade e 
respeito pela música, pelos DJs...

Ao sair de casa, saiam com a mente aberta, não queiram apenas ouvir o que está na moda. 

AA missão do DJ não é apenas agitar a pista, mas também educar o ouvido das pessoas na pista, 
surpreender com algo inusitado, contar uma história através da música. 

Tenho a absoluta certeza que nenhum DJ é unanimidade, mas todos fazem o seu trabalho com 
amor e isso deve ser respeitado. 



08

victor cabral:
colunista tribal.

Ainda hoje é possível ver comentários e publicações ressaltando a importância do respeito e da 
postura dos DJs e produtores no Tribal House brasileiro, cujo cenário ainda passa por um longo 
processo de amadurecimento e de aprendizado. A ética ainda é um dos assuntos mais falados, in-
clusive pelos DJs, porém ainda é pouco vista na prática.

Essa temática é um dos critérios mais importantes e valorizados em um profissional, o que poderá 
levá-lo a alcançar objetivos e grandes metas dentro do cenário em que ele esteja inserido. Para 
isso, são necessários vários comportamentos importantes que irão compor os valores deste. Um 
resumo geral sobre ética define-a como conjunto de valores e princípios que conduzem e orien-
tam o indivíduo na sociedade. Mas quais valores são esses? Será que os DJs e produtores estão 
de fato utilizando desse fator ético para se expressar diante de seus seguidores, em especial nas 
redes sociais?

ExistemExistem diversas discussões levantadas nas redes, em especial no Facebook, acerca de diversos 
temas dentro da cena tribal: musicalidade, festas, público etc., e não somente isso, também uma 
chuva de indiretas e críticas para infinitas coisas e pessoas.

NãoNão adentrando profundamente em detalhes destas discussão, é importante aqui ressaltar que as 
críticas acontecerão sempre, sejam elas vindas do público que consome o trabalho, de produtores 
de eventos que contratam os DJs ou até mesmo de outros colegas de profissão. Nenhum de nós 
está blindado de sofrer críticas ou sermos apontados por algo que fazemos, seja de maneira positi-
va ou negativa. Mas até que ponto isso é bom e construtivo para nossa cena?

Algo muito importante a se falar sempre é que praticamente todo DJ e/ou Produtor é um
artista.

Assumir esse papel de artista é uma conduta tão importante quanto desempenhar um bom traba-
lho no estúdio ou no palco, pois engloba a ética, sua postura diante das situações adversas do dia 
a dia, a forma como ele irá lidar com a competição no mercado de trabalho etc. Talvez ainda este-
jam misturadas as ideias de competição e concorrência. O espírito de competição é nato em 
muitos de nós, mas não se deve misturar com a ideia de que um colega de profissão é um inimigo, 
pois apoiar um colega de trabalho, incentivar, direcionar e compartilhar não nos impede de crescer 
e alcançarmos vôos altos. A concorrência é importante para todos os profissionais e empresas, pois 
estimula a busca pela qualidade e excelência naquilo em que se propõe a fazer/ofertar.

Com um novo ano e novas experiências, podemos refletir sobre a fim de lapidarmos nossos objeti-
vos, tentando sempre aprender mais sobre ética e mutualidade, pois profissionais que se apoiam 
com certeza crescerão juntos. 

TRIBAL X
ÉTICA:
EXISTE UMA
CONDUTA
IDEAL PARA
DJs?
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O SYNC foi “inaugurado” no CDJ-2000 Nexus, do fabricante norte-americano Pioneer DJ, em 
2012 e desde então está presente em todos os lançamentos da marca, que domina o mercado de 
equipamentos para DJ.

A mágica, porém, só acontece em determinadas condições: as picapes, ou seja, as CDJs, devem 
estar “linkadas” através de um cabo de rede e as músicas devem ter sido previamente “tratadas” 
no computador, usando o software Rekordbox da Pioneer.

É a salvação da lavoura, né non?

BastaBasta chegar com seu pendrive, apertar o SYNC na hora de fazer a passagem e está tudo resolvi-
do.

Assim qualquer um pode ser DJ, não é mesmo?

Esse é o motivo da revolta de muitos DJs, especialmente alguns veteranos.

Vários deles aprenderam a tocar no vinil, ou ainda nas primeiras CDJs, que eram tão rústicas que 
sequer mostravam no visor a velocidade da música (BPMs, ou batidas por minuto).

O primeiro passo para sincronizar duas músicas é garantir que as mesmas estejam tocando na 
mesma velocidade.

Você tinha que anotar na capinha do CD o BPM de cada música, e para passar de um BPM para 
outro, usava intrincados cálculos matemáticos, que com o tempo acabava decorando.

Por exemplo, se a música era gravada em 128 BPMs, que é o padrão da indústria, para tocar em 
130 BPMs, você acelerava em +1,5% na régua do aparelho.

Aí sim, estando as duas no mesmo BPM, você dava início ao processo de mixagem.

Que embora paQue embora pareça difícil para um leigo, para quem toca não tem grandes dificuldades.

Por isso, segundo eles, o SYNC não deve ser usado em hipótese alguma. Quem usa SYNC “não é 
DJ de verdade”. 

Estão sempre de olho pra ver se alguém está usando o recurso e ficam tão revoltados que chegam 
a fazer posts com indiretas em redes sociais. Que feio!

Já uma outra corrente de DJs, prega que o SYNC pode ser usado em duas situações bem específi-
cas:

1)1) Fazer live mashups usando uma base instrumental e uma “acapella”. Ou seja, misturar os dois 
ao vivo, lá em cima, no palco. Nesse caso, o uso estaria justificado. É bastante difícil, mesmo para 
ouvidos muito treinados, sincronizar com perfeição a voz com a base. A voz contida no “acapella” 
não tem nenhum elemento rítmico que sirva de referência para ajudar.

2) Você é o Alok ou o Vintage Culture. Está numa  mega apresentação, usando quatro CDJs simul-
taneamente.

Hoje trago um tema que sempre rende 
pano pra manga e muitas discussões entre 
os DJs: o uso do famoso botão “SYNC”.

NãoNão pretendo esgotar o assunto. Daria 
para escrever um livro sobre as tretas e as 
polêmicas envolvendo-o, mas irei mostrar 
dois lados da questão, e provocar algu-
mas reflexões.

Para quem não está familiarizado, trata-se 
de um recurso em que ao apertar um 
botão, como num passe de mágica, as 
duas músicas que estão tocando ficam 
perfeitamente sincronizadas.

SYNC
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Nesse caso, alimentar e mixar tudo realmente fica humanamente impossível, então nesse caso o 
SYNC estaria “liberado”.

Ano passado a Pionner lançou um mixer top de linha com seis canais. Agora dá pra tocar até seis 
CDJs ao mesmo tempo. Todas devidamente “linkadas” e “syncadas”!

A reflexão que eu trago é a seguinte: ser DJ é somente sincronizar batidas?

Se fosse só isso, a profissão já tinha acabado. Uma jukebox, com inteligência artificial, já teria do-
minado as pistas, tocando os últimos hits.

Sincronizar batidas é apenas uma parte da técnica. Esta que pode, e deve, ser aprendida em 
qualquer curso, e que precisa sim ser bastante dominada por qualquer DJ.

Porém, a arte de tocar é muito mais que isso e não se aprende em curso.

Tocar é se expressar. É emocionar e surpreender seu público.

Existem dois passos importantes para se tornar um grande DJ. O primeiro deles é buscar sua iden-
tidade musical. Seu repertório. É passar madrugadas em claro pesquisando músicas, produzindo 
suas próprias versões, para poder tocar a música certa, na hora certa, no momento certo.

Encontrar a própria identidade musical é algo que cada um faz no seu tempo, mas pode demorar 
anos.

O segundo passo, na minha visão, é ter a capacidade de construir um bom set. Construção de SET 
é algo que vem também com o tempo e a experiência. Passar sua mensagem, de acordo com o 
local, horário e público, mantendo sua identidade musical. Contar uma história através de músicas, 
que combinadas formam uma jornada musical, com começo, meio e fim.

AA cena atual é cada vez mais frenética e o próprio público parece não ter mais paciência para ouvir 
uma música inteira.

Muitas vezes o DJ tem que trocar a música na metade. O tempo é cada vez mais reduzido para 
procurar a próxima faixa, colocar no ponto, olhar a pista, interagir com o público...

SeSe o profissional achar que aqueles segundos gastos sincronizando duas músicas, poderiam ser 
mais bem utilizados para tornar seu SET mais dinâmico usando efeitos, fazendo live mashups, inte-
ragindo mais com seu público? E se quiser usar o SYNC em alguns momentos, que mal tem? Ele 
está ali para agradar ao público ou aos outros DJs?

Precisar usar, não precisa. Mas se quiser usar, também não tem problema. Não cometeu crime 
nenhum. Crime é entregar uma pista morna, é tocar um set tecnicamente perfeito, mas apagado, 
que não agradou nem desagradou, passou batido e do qual ninguém vai lembrar.

Então aqueles veteranos, fiscais de “SYNC”, poderiam primeiro olhar para o próprio umbigo e 
fazer uma reflexão: Será que é isso mesmo que precisamos para fortalecer nossa cena? Será que 
não seria melhor nos unirmos todos? DJs são a classe mais desunida. Precisa urgente de mais 
amor, respeito e cooperação. A mudança começa por cada um.

Ajudar o colega não traz concorrência, traz parceria!

A gente admira muito quem tocava na famigerada CDJ-100S da Pionner, da época em que os di-
nossauros habitavam a terra e os remixes tinham oito minutos de duração.

Vocês são realmente guerreiros, porém o mundo agora é outro.

Os remixes agora tem quatro minutos de duração, dos quais a pista vai ouvir só dois. A tecnologia 
está aí para ajudar e não para roubar o emprego de ninguém.

Quem é talentoso sempre terá seu lugar ao sol.

Por último, acrescento ainda:
-- SYNC sincroniza BPMs, não compassos.  Toda música é composta por batidas, e estas batidas 
formam conjuntos chamados compassos, que podem ser de 4 ou de 8 batidas. Para duas tracks to-
carem juntas, além dos BPMs, os compassos devem estar sincronizados. Se não estiverem, pode 
acontecer uma confusão sonora, embolando tudo.

Por isso, até para usar o SYNC, o ouvido tem que estar treinado. Tem que apertar o play no 
momento certo.

- SYNC não tem 100% de eficiência. Sem entrar em muitos detalhes, mas se a música não estiver 
corretamente alinhada à “grade” no Rekordbox, a passagem vira uma sofrência.

- SYNC não garante pista fervida. 
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vitor faria:
colunista tribal.

Então, respondendo à pergunta lá de cima: Não, não é qualquer um que pode “virar”  DJ 
usando o SYNC. 

Ele é apenas um recurso que está lá e pode ou não ser usado. É da consciência de cada um se vai 
usar e quando vai usar.

Usar o SYNC não faz mais DJ ou menos DJ do que ninguém. O que faz ser DJ é repertório, feeling 
de pista, presença de palco e conexão com o seu público.
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thiago costa:
colunista tribal.

Foto de divulgação.

O mercado e o público brasileiro descobriu há pouco tempo o quanto é importante termos os re-
mixes para aquela determinada música.

Com o crescimento das plataformas de streaming (Ex: Spotify e Deezer), as gravadoras sentiram 
que poderiam deixar a música em destaque por mais tempo e também atingir um público muito 
maior. E com isso o mercado de REMIXES para os DJs/Produtores, principalmente da cena eletrô-
nica, ganhou muito mais força.

Mas o que é um remix?

O remix é uma nova roupagem que se dá à música, por meio da modificação de aspectos do seu 
arranjo como, por exemplo, a retirada de alguns instrumentos, a introdução de outros e a repetição 
ou remoção de determinado trecho.

Falando um pouco do futuro, com certeza teremos cada vez mais artistas tendo músicas remixadas, 
principalmente na cena nacional.

A cena POP é um grande exemplo disso, já que temos grandes produtores da cena tribal remixan-
do oficialmente para artistas como Pabllo Vittar, Luisa Sonza, entre outros.

E para finalizar, deixo aqui um dos produtores dessa cena que tem muito destaque nacional e inter-
nacional, sendo chamado para remixar oficialmente grandes artistas do mundo todo: ouçam 
DJ/Produtor Leanh.

A IMPORTÂNCIA DOS
REMIXES
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Cachoeira Alta Festival 2005 - Poema – MG - foto reprodução - Instagram.

Um substantivo singular que representa todo um universo plural que floresce dentro de um am-
biente cultural de oposição, como uma erva que insiste em nascer dentro na rachadura do concre-
to frio. Ao mesmo tempo que cresce, fratura e expõe o antagônico. Esse movimento tem relação 
direta com parte da contracultura (beatniks, hippies flowerpower, tropicália e mais tantos são seus 
parentes, se não consanguíneos, ao menos de atitude), aquelas referindo-se às manifestações cul-
turais que se opõem de padrões e normas vigentes, sabidamente comerciais, se não também 
fúteis e desprovidas de vida, seja se manifestando pela música, na produção visual, na literatura ou 
no estilo de vida... Enfim, na ARTE. Na expressão de nossas subjetividades, seja pelo canal que 
for… 

Falar sobre o underground é como falar da maior parte cultural da minha vida, algo que se confun-
de com minha expressão. Sempre fui mais inclinada a buscar algo que foge do mainstream, seja na 
pista ou fora dela. O Psytrance está aí como mais um integrante a dar forma tendo um papel muito 
importante para conceituar  esse movimento. Porém, como algo próprio do homem, também não 
foge de contradições que nos compõem.

O crescimento da música eletrônica e a comercialização das festas e festivais trazem novas influên-
cias e concepções a esse underground fazendo com que, ao longo dos anos, este  se transformou 
com boas pitadas de desenvolvimento tecnológico. Contudo, ao mesmo tempo agregando coisas 
boas e ruins ao movimento.

PaParece estranho relacionar o underground com o comercial, afinal seu conceito é para ser comple-
tamente oposto, mas não é bem assim. Na verdade, rotular na tentativa de delimitar muito as 
coisas faz com que elas tenham que permanecer sempre na mesma perspectiva. E como todo mo-
vimento é de expansão ou retração ou inércia, podemos dizer que o underground cresceu e não 
está tão abaixo do solo como antes. Entender toda essa transformação ao longo dos anos nos 
ajuda a ressignificar esse conceito.

A expansão da cena underground com a chegada das redes sociais possibilitou maiores conexões 
com a arte e com a música de diferentes partes do mundo, deu aquele upgrade na qualidade do 
que é produzido e compartilhado, possibilitando encontros de diversas tribos e a troca entre estas 
culturas em eventos cada vez mais organizados.

Pulsar Festival 2019 - Ipoema- MG - foto divulgação.

underground



14

Marcela sant ánna:
colunista underground.

Falando sobre minha perspectiva, no meu estado Minas Gerais, esse crescimento foi visivelmente 
importante para a cena nacional e até internacional, levando em consideração a diversidade de 
eventos e suas potências no que diz respeito à pluralidade. Em terras mineiras temos um festival 
underground impecável que representa toda essa evolução da cena sem perder a originalidade.

É sobre isso, saber crescer sem perder a real essência.

EsseEsse conceito já não bate mais com a ideia de algo desorganizado e despretensioso e salta para 
algo que possibilite uma experiência única para um público cada vez maior e exigente com quali-
dade e respeito.

Cada vez mais o underground ganha espaço em mega eventos comerciais, e mesmo artes mais 
comerciais dentro de eventos underground, como, ao menos em parte, as tão queridas pistas al-
ternativas. Dão assim espaço para artistas terem uma visibilidade maior sem ter que se encaixar ao 
mainstream, permitem um intercâmbio que até pouco já foi visto como heresia hehehe. Paradoxal-
mente aquilo que uma primeira análise pode achar disso, essa expansão trouxe maior independên-
cia a artistas que querem se manter nessa linha de maior liberdade de criação.  Porém não significa 
menos trabalho, muito pelo contrário, criar algo fora dos padrões está cada vez mais difícil.

Essa abertura maior da cena chegou a trazer em contramão uma banalização da produção e como 
consequência uma pobreza cultural de eventos que usam desse conceito, visando apenas o lado 
comercial e apresentando de forma superficial e vazia uma cultura que é tão rica.

NãoNão dá para contar como underground aquele evento que não contribuiu em nada para uma re-
flexão da nossa realidade, que não contrapôs credos socialmente aceitos por meio de suas experi-
ências sociais, sensoriais, visuais e corporais. Enfim aquele evento raso que mesmo com uma 
música tida como underground somente contribuiu para o bolso do organizador ao mesmo 
tempo que reafirma, objetivamente ou não, o padrão que deve ser tido como aceitável… 

Valorizar artistas e produtores que se mantêm firmes nas suas ideias e criações é a única forma de 
manter viva essa cultura que estamos vendo se transformar a cada ano e ganhar mais adeptos, nos 
envolvendo numa grande rede de compartilhamento (de vivências, emoções, experiências...).  Va-
lorizar produções independentes e gravadoras que não estão no radar da grande mídia,  e com-
partilhar esses artistas, claro,  só  ajuda essa roda continuar girando. O ponto é essa tomada de 
consciência, essa percepção, que o underground não está só em ir a uma festa, mas sim a um 
estilo de vida que você carrega por onde for. E isso é o que precisamos  para manter vivo e com 
sentido tudo isso que combina tanto com a gente, e que lutamos tanto para que não se perca.

E segue o baile.... 
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"Tal pessoa é muito interesseira" - Você dificilmente usará este termo novamente depois de ler 
esta coluna.

Na pré-história, 8000 a. C. , as pessoas viviam em pequenos grupos porque entendiam que desta 
forma estariam mais protegidas do frio e de predadores, podiam procriar e caçar com mais facilida-
de, tendo um INTERESSE esse em comum, a sobrevivência e desenvolvimento da sua espécie.

Então criamos a habilidade de mascarar esses interesses com algo chamado SENTIMENTO. 

Analise comigo:
Se temos uma necessidade, vamos atrás de pessoas que possam supri-las, logo, criamos relações, 
sim, de interesses, que são de amizade, trabalhistas, amorosas, de redes sociais, entre outras mais 
ou menos significativas. 

E onde quero chegar é que em todas elas precisamos de alguém, de um indivíduo que possa suprir 
o que precisamos em determinados momentos de nossas vidas, e sempre que não conseguimos 
suprir a tal necessidade, de certa forma, cortamos vínculo com essa pessoa.

Por exemplo, quando vamos em uma loja, na fPor exemplo, quando vamos em uma loja, na frente do estabelecimento, normalmente, existe um 
vendedor que tem um interesse: vender; e você tem outro que é comprar. Sabendo disto ele irá, 
ou deveria, se comportar de maneira amigável e gentil para que ela atinja seu interesse (objetivo).

Ou também quando você chega em um lugar e não te tratam tão bem (de acordo com as suas ne-
cessidades), você certamente perderá interesse nesta pessoa... 

E assim são as relações entre humanos...
Um bebê, por exemplo, quando sente fome, chora na intenção (interesse) de chamar atenção de 
sua mãe para saciá-lo.

Procuramos amigos para fazer com que nossos momentos sejam agradáveis, ou seja, interesse 
também....

Em uma situação amorosa, pesquisas mostram que procuramos em alguém algo que nos falta ou 
ainda que nos ajude a realizar nossos objetivos.

Toda e
qualquer
relação
envolve
interesse,
Acredite!
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leyllah diva black:
colunista história.

As redes sociais exemplificam muito bem essas relações de "necessidade". Onde você "supre von-
tades" em trocas de curtidas e seguidores, daí, se você tem um bom engajamento, empresas te 
procuram pra fazer uma parceria/collab.... Sabe o que é essa relação?
— I N T E R E S S E. 

SomosSomos seres sociais que precisam viver em comunidade e da validação de outras pessoas para o 
auto e mútuo desenvolvimento, nas questões, cognitiva, psicológica, física, intelectual, entre 
outros aspectos como, valores, ética, crença, posicionamento político e social... E no geral nos in-
teressamos por pessoas que tem um ou mais aspectos similares ou maiores que os nossos, quanto 
mais coisas em comum mais duradoura é a relação.

Então, interagir e se relacionar por INTERESSE é uma questão de sobrevivência e garantir-lhe um 
futuro melhor.

Fica aqui a pergunta. As pessoas que você se relaciona estão te levando pra onde? 
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Johnny Bass tem conquistado o público com a sonoridade de muita personalidade, sua simpatia e 
humildade.
Dono de uma identidade sonora marcante, ele traz em sua bagagem 11 anos de experiência e re-
conhecimento através de suas músicas tocadas mundo afora.
Sua sonoridade é composta pela percussão do tribal e a melodia do progressive house, com sinte-
tizadores inspirados no rock,  combinados com muita energia e técnica em suas apresentações.

Aqui você saberá um pouco mais sobre a carreira, suas opiniões sobre alguns temas atuais e seus 
planos para o futuro.

Como surgiu a vontade de ser DJ profissional?  

Eu sempre fui muito ligado à música. Meu avô tem raiz sertaneja e cantava numa dupla aqui na 
região de Piracicaba/SP, e isso sempre me influenciou muito desde pequeno.
NaNa adolescência, passava horas em locadoras, pesquisando CDs e criando minhas próprias compi-
lações, e levava onde podia. Eu era aquele que com certeza iria querer comandar o som das festi-
nhas dos amigos, ou até mesmo o intervalo das aulas na escola.
Logo quando comecei a frequentar os clubes e boates, a paixão foi instantânea. Eu não sabia nada 
sobre "ser DJ", mas sentia que aquele amor por levar o som que acredito podia ser muito mais.
Eu queria estar ali, no comando daquela galera toda, curtindo com eles!
No entanto, sem nenhum contato até então, meu passatempo foi criar sets pelo famoso (e muitas 
vezes criticado, risos) Virtual DJ - um programa para PC, para quem não conhece, que simula as mi-
xagens feitas nos equipamentos tradicionais.
Nele, comecei a pesquisar e estudar cada vez mais, mostrando aos amigos o que ia saindo, mas 
nada sério... até conhecer meu grande amigo Junior Torquatto (conhecido também como Sweet 
Beatz).
Ele me abriu as primeiras oportunidades em suas festas, ainda tocando via notebook, até pouco 
tempo depois, quando me ensinou os primeiros passos nas pickups. De 2010 até aqui, é assim que 
tudo começou.

Seu lado produtor é muito aflorado. Quais são suas maiores referências como produtor, no 
Brasil e no exterior? E com quem tem vontade de fazer uma collab, mas ainda não rolou?
 
EuEu sou apaixonado pelo trabalho dos nossos talentos brazucas, e isso não é segredo pra ninguém. 
Sinto que nosso tribal tem conquistado cada vez mais espaço e temos produtores mega criativos 
e cheio de qualidade.
Desde quando comecei a produzir, sempre tive como grandes inspirações os incríveis Filipe 
Guerra e Tommy Love. E isso segue até hoje!
Claro que, com uma lista hoje em dia muuuuito mais extensa e que prefiro não aprofundar tanto 
com medo de esquecer alguém, rs.

Johnny Bass. “

Se ao invés de
discussões ácidas,
os DJs tivessem
uma troca de
conhecimento,
nossa cena
seria outra.seria outra.

“

Hoje vamos entrevistar um dos grandes nomes 
da cena musical do nosso país. Johnny Bass, que 
acaba de lançar um remix oficial de MODO 
TURBO, hit da trindade do Pop Nacional Anitta, 
Pabllo Vittar e Luísa Sonza,  comemora 11 anos 
de carreira este ano e promete muito ̈lançamen-
to do tipo NASA!̈

Foto de divulgação.

Johnny Bass: com paciência e dedicação podemos atingir
nossos objetivos
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Quanto maior a produção, maior o retorno.
Quanto à hiperssexualização, não vejo tanto quanto diferencial hoje em dia. Graças a Deus, pois 
me incluo demais nisso (risos), o mundo da noite tem dado cada vez mais espaço à diversidade, 
mostrando que vivemos numa sociedade com diversas formas, cores e estilos de vida.

ContaConta pra gente qual diva não pode faltar na sua apresentação. E qual sua opinião sobre as 
pessoas que vem pedir música ao DJ durante o set? Alguns colegas seus abominam, outros 
não veem nada demais. Como lidar com esse assédio do público?

Ahhh, atualmente o que não falta é Ariana Grande e Dua Lipa. São minhas queridinhas. Kylie rola 
sempre, também! Mas gosto muito de explorar o lado dos vocais masculinos, sou apaixonado por 
eles. Rola bastante rock nos meus sets: Audioslave, Foo Fighters, Linkin Park, Whitesnake... tem 
de tudo, rs.
QuantoQuanto aos pedidos durante o set, é uma questão complicada. Já tive episódios de alguém me 
lembrar de algo que eu estava doido pra tocar e havia esquecido, mas também muitos outros de 
músicas que simplesmente não encaixavam na linha de som que estava fazendo.
Afinal, qual DJ nunca ouviu um "não rola um funk aí?" ou "toca uma pesadona agora!"? 
hahahahaha... No final das contas, certos pedidos chegam a ser engraçados!

Conte-nos uma história emocionante que tenha vivenciado em uma apresentação.

Poxa,Poxa, essa pergunta tem um espaço totalmente reservado na memória e no coração: minha estreia 
na The Week. Recebi o telefone do André (Almada) em fevereiro de 2019, com o convite de tocar 
na casa na segunda quinzena de março e, a partir desta data, seguirmos com essa tão sonhada par-
ceria. No entanto, no feriado de carnaval (início de março), foi aberta uma The Pool extra e, naque-
la mesma semana (cerca de 3 dias antes), recebo novamente a ligação perguntando se toparia uma 
estreia antecipada. Pensa só! Estrear na The Week, numa The Pool (que é uma das festas que mais 
AMO), em pleno carnaval! Eu quase enfartei, risos.
Respirei fundo, topei prontamente o desafio e fiz uma loucura: apaguei meus pendrives todinhos 
e recriei toda minha case nesses 3 dias. O resultado foi muito além do que podia imaginar.

De um tempo pra cá, o DJ começou a se 
transformar em um produto audiovisual. As 
DJs mulheres e Drags acrescentam às suas 
apresentações a arte de outras pessoas, seja 
em seu cabelo, maquiagem, figurino.
NoNo caso dos homens, tem ocorrido a hipers-
sexualização do corpo: não apenas aparecem 
no flyer descamisados, mas também tocam 
sem camisa. Alguns já começam a investir em 
figurinos e maquiagem também.
Qual a sua opinião a respeito? Até que ponto 
pode desviar o foco do principal, ou seja, a 
música?

EuEu acho que tudo é válido quando o foco princi-
pal é preenchido. Tudo que nos leva a algo A 
MAIS é mais valorizado, mais visto, mais com-
partilhado, mais comprado. E isso serve pra 
qualquer veia artística, não? Foto de divulgação.

Johnny Bass. “
Meu novo álbum se chamará Awake,
que tem o significado de despertar interior.“

Ainda sobre Filipe e Tommy, sinto muita vontade em fazer algo em parceria com ambos. Na cena 
exterior, eu sempre me encantei pelo Steve Angello. Sinto que minhas produções tem algo de 
progressivo, às vezes, e talvez essa seja uma das principais influências.

A classe DJ é vista por muitos como desunida. Na sua visão, o que pode ser feito para haver 
maior união entre os profissionais?

Olha,Olha, eu vejo que muito dessa desunião é dada pelo ego. Infelizmente há muitas discussões des-
necessárias em assuntos que já foram vivenciados pelos mais experientes, inclusive, com os mais 
novos.
Claro que em momento algum tiro a razão de quem está há mais tempo no mercado: quem tá che-
gando agora PRECISA estudar e ter uma boa visão de carreira em vários aspectos, não somente 
em repertório e técnica de mixagem.
Porém, se ao invés de discussões "ácidas" e que afastam, tivéssemos uma troca de conhecimento, 
a cena seria outra. Lembrando que essa minha opinião é apenas uma das pontas do iceberg, mas 
o que precisamos é começar de algum lugar.
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reportagem de:
vitor faria.

Que conselho daria pra quem está come-
çando agora a tocar ou a produzir? E como 
se destacar no meio de tantos profissionais 
que surgem a cada momento?

Tenha paciência e dedicação. Tudo vem (e 
DEVE vir) na hora certa. Não se afobe em 
querer apresentar milhões de trabalhos, 
foque em estudar bastante e apresente 
AQUELE trabalho que vai te posicionar no 
mercado (essa dica eu aprendi depois de 
certo tempo, pois é super normal a gente 
quequerer lançar vários sets ou várias produções 
quando começamos).
Estude também sobre inteligência emocio-
nal, pois te garanto que você vai usar muito 
na vida. E, acima de tudo, acredite no que 
você apresenta/vende, acredite em você.

Obrigado, Vitor e todo pessoal da Colors DJ 
pela entrevista, me senti muito feliz com a 
oportunidade e relembrando tanta coisa 
bacana que vivi nesses 11 anos. Estamos vi-
vendo em tempos difíceis, e o reconheci-
mento em tempos como esse nos abastece 
de energia. Desejo muito sucesso e vida 
longa a vocês. Parabéns pelo trabalho!

Foto de divulgação.

O que você acha sobre a aceitação cada vez maior de vocais em português nas pistas? Vieram 
para ficar ou é uma moda passageira, uma tendência que vai acabar "esfriando"?

Eu acho TUDO! Digo e repito: temos muito material nacional de qualidade, SIM. E devemos explo-
rar cada vez mais isso. Muita gente "torce o nariz" em algumas composições, mas se analisarmos 
as gringas que estão em muitos "TOP 10" por aí...

Quais são os projetos ou músicas que vem aí em 2021? Pode dar algum spoiler?

Posso e vou! hahaha… Tem muita coisa boa preparada e em andamento pra esse ano. Tudo de-
pende do nosso retorno! Eu havia programado o lançamento do meu primeiro álbum, com feats 
muito especiais pra mim, pra abril do ano passado. Bom, sabemos o que aconteceu, mas levei 
como incentivo para engrandecer o projeto e agora já tenho 11 tracks engatilhadas e sendo finali-
zadas para saírem no segundo semestre.
Porém, não vamos trabalhar somente nesse período. Em abril devo lançar um EP com 4 inéditas 
pra já irmos esquentando pro álbum. E todo um trabalho visual e planejamento de lançamento 
estão sendo cuidadosamente pensados. Sobre o álbum, posso adiantar seu nome: Awake (e tem 
todo um significado de despertar interior que quero apresentar com muito carinho quando
lançar).

Foto de divulgação.

E grande parte disso se deu aos MUITOS amigos presentes. DJs amigos que já dividi residências 
anteriormente, colegas de profissão que estavam ali pra comemorar comigo esse momento único, 
galera das cidades aqui do interior, da capital, de outros estados... foi mágico. A emoção toma 
conta toda vez que vejo um vídeo ou, até mesmo, lembro do turbilhão de sentimentos quando 
finalizei o set. Sem dúvidas, um dos dias mais lindos da minha vida.
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Foto de divulgação.

Foto de divulgação.

Segundo Miss Biá, onde quer que ela estivesse, sempre era a mais velha das artistas.

Eduardo Albarella dava vida à Diva Glamourosa, loira, com tremenda simpatia e carisma: MISS 
BIÁ.

SuaSua primeira montagem foi em 1958 e quando ainda trabalhava como office-boy, foi a um cabaret 
e ficou maravilhado com a performance das mulheres que trabalhavam lá, daí surgiu a vontade de 
fazer o mesmo. Com ajuda de algumas amigas, que cederam algumas peças de roupas e joias, co-
meçou a se montar e dar show em casas para o público hetero, já que naquela época não havia ne-
nhuma boate LGBTQIA+.

BIÁ, naquela época cantava ao vivo, não existia dublagem e era uma atração inédita até o momen-
to.

Suas maiores inspirações foram Carmen Miranda, Merilyn Monroe, Gina Lollobrigida e Rita 
Hayworth.

Fotos de divulgação.

Miss Biá - A 1ª Drag Queen do Brasil
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reportagem de:
leyllah diva black.

Foto de divulgação.

Ela também fazia cover de Hebe Camargo e foi durante muito tempo maquiador e estilista da 
apresentadora que faleceu em 29/09/2012, em decorrência de um câncer.

Sendo pioneira nesta arte aqui no Brasil, MISS BIÁ me contou:

"Nega, hoje em dia tá tudo muito fácil. Na minha época, para ir de uma boate pra outra, a gente 
precisava se desmontar... Aí de nós se fossemos pegas montadas na rua.... Era prisão na certa..."

Naquela época de ditadura militar, a prostituição era tida como crime e um gay montado na rua era 
visto como tal.

TTive o prazer de conviver com a Miss, pois dividíamos o camarim aos sábados lá na Danger Dance 
Club e ela sempre foi muito carinhosa comigo.

Sempre que eu chegava, ela já estava lá, sempre muito bem vestida, normalmente com paetês e 
muitas joias, era o puro brilho. Ela gostava de usar uma sombra azul nos olhos e dizia que "azul era 
cor de festa".

Também já coreografei um show especial dela na Danger e hoje é um orgulho ter feito parte da 
vida da primeira Drag do Brasil.

Infelizmente,Infelizmente, em 2020 perdemos esta Rainha para o Covid, mas seu reinado sempre será lembrado 
como um grito de liberdade de expressão, grito este que derrubou muitos muros e portas para as 
novas e futuras gerações de hoje e de sempre.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaah! (Era um grito que ela sempre fazia em cima dos palcos).
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Por trás de cada evento existem centenas, às vezes milhares, de pessoas que renunciam suas 
noites, seus sábados, seus momentos de lazer e trabalham arduamente para cada evento 
acontecer.

Quando pensamos no que um evento precisa para ser um sucesso, visualizamos o DJ, o local e as 
bebidas geladas, mas para o DJ poder tocar, alguém montou o equipamento, para o local ser 
bacana, alguém limpou o espaço e para as bebidas saírem geladas, alguém colocou elas no gelo 
com quatro horas de antecedência.

CriarCriar um evento, desde uma festa em um club até um festival em um local paradisíaco, envolve 
tantos níveis de trabalhos diferentes que é normal não se dar conta. Afinal, quando se sai no 
sábado à noite, a última coisa que se tem em mente é trabalho. Porém o setor de eventos movi-
mentou R$209,2 bilhões em 2013, o que representa uma participação do setor de 4,32% do PIB 
nacional, segundo a pesquisa Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos do Brasil, 
realizada pela Abeoc Brasil em parceria com o Sebrae.marketing. Entre empregos diretos e indi-
retos são mais de 2 milhões de pessoas entre transporte, logística, acomodação, restauração e in
fraestrutura, entre outras áreas.

É um trabalho árduo. Trabalhar na noite significa perder finais de semana, aniversário dos amigos 
e noites bem dormidas. É renunciar ao seu tempo de lazer para proporcionar ao outro memórias 
inesquecíveis. E muitas vezes permanecer invisível, não existe glória para os heróis da noite. Um re-
conhecimento aqui e outro ali para as incontáveis horas em pé, ter que lidar com clientes mal hu-
morados, sempre trocar o dia pela noite e nunca poder trabalhar em silêncio, nem na maior das 
dores de cabeça. Constantemente um sorriso estampado no rosto, mesmo que o evento esteja 
desmoronando: o show tem que continuar.

“Na noite vivemos de tudo, já tive uma cliente alterada por es-
tarmos fechando o bar e ela jogar dois copos de cerveja na 
minha cara. Foi um momento tenso, mas eu calmamente pedi 
para que se retirasse mais uma vez, e ela foi embora. Tem que 
ter paciência e jogo de cintura.” - conta Michel Ganatto, geren-
te de bar.

É por isso que assim como muitas outras profissões exige voca-
ção. Existe um ditado no meio que diz “A noite é onde o filho 
chora e a mãe não vê”, já que para o show continuar é necessá-
rio fazer tudo e mais um pouco. Brincar com os limites do corpo: 
não existe sono, fome ou medo; existe apenas a necessidade de 
fazer um trabalho bem feito.

Foto tirada no San Island Weekend 2018 em Trancoso por Gabriel Alencar.

Barman Matheus Santana em ação
por Gabriel Alencar.

Os heróis da noite
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reportagem de
ana julieta garcia.

O trabalho pode ser duro, mas é realizado por grandes apaixonados. Que podem se vangloriar por 
nunca terem tido um dia de tédio e que nunca lhes falta história para contar. Pessoas que traba-
lham arduamente para trazerem alegria, só podem ser chamadas de heróis. Viva os heróis da
noite!

https://www.abrape.com.br/numeros-do-setor/ 

Foto de um evento em curso com o DJ Tommy Love tocando no
San Island Weekend 2018 em Trancoso por Gabriel Alencar

“Trabalhar na noite com eventos não é para todo mundo, é para quem realmente gosta. É um tra-
balho muito cansativo, estressante, se não gostar do que faz não aguenta o trampo. Para mim é um 
prazer, eu amo aquela preparação para a organização. O que nos recompensa é quando abrimos 
o evento e vemos as pessoas chegando, se divertindo, sendo felizes. Trabalhar na noite é fazer a 
alegria das pessoas.” – confirma Nayler Brito, que trabalha na área há 21 anos e hoje é gerente de 
produção do Grupo San Sebastian, um dos maiores grupos de eventos LGBTQIA+ do Brasil.

Eventos diferem de outros empregos por terem um cunho efêmero, você tem aquele único mo-
mento para fazer tudo direito. Amanhã será outro dia, mas uma memória em um cliente pode durar 
para sempre, seja ela boa ou ruim. Levar alegria para o cliente sempre será o objetivo principal, o 
que acaba por transformar o trabalho em paixão, em adrenalina.

“Trabalhar na noite é, sem sombra de dúvidas, um vício. A gente gosta daquela adrenalina. Está 
atrelado com festa, com magia. Sempre buscamos tornar aquele momento inesquecível na cabeça 
do outro. Trazer alegria. É isso que me move. Seja em eventos, boate, festa, carnaval o importante 
é levar magia para o cliente.” – Zoroteka Oliveira, produtora chefe de eventos como San Island e 
Micareta Salvador.

Foto tirada no SanBar em Salvador por Gabriel Alencar.

https://www.abrape.com.br/numeros-do-setor/
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Em meio a quase 200 mil mortos no Brasil em decorrência da COVID-19 e com a chegada das 
festas de final de ano junto ao verão, esta tem sido a frase mais utilizada por um nicho específico 
de brasileiros: “se eu ficar em casa, eu surto!” Mas quem é o brasileiro que diz esta frase? Tentarei 
manter uma certa distância dos meus afetos pessoais e qualquer tipo de achismo, para olhar para 
este fenômeno como um antropólogo que lança mão da etnografia entendendo determinada cul-
tura e suas trocas simbólicas, como fazia o antropólogo polonês Bronisław Kasper Malinowski, 
que se dirigiu a ilha de Mailu (Austrália) em 1915 para entender os costumes dos povos tradicionais 
fundando então um método de pesquisa específico no campo da antfundando então um método de pesquisa específico no campo da antropologia.

Mas então, de onde vem esta frase? Eu a escutei repetidas vezes, principalmente, de colegas pró-
ximos a mim ou mesmo de vizinhos, conhecidos e até mesmo dos meus próprios pacientes em 
meu consultório particular que compartilham a mesma realidade socioeconômica que eu, em sua 
maioria pessoas brancas e de classe média residentes da Zona Sul.  Pessoas que de uma certa ma-
neira, puderam se isolar socialmente desde o início da Pandemia em suas casas ou mesmo “casas 
de veraneio” para cumprir a quarentena diante da Pandemia do novo Coronavírus. Pois é, não 
estou falando do pequeno comerciante, que seja ele um camelô ou não, da diarista, do emprega
do da construção civil ou dos profissionais de saúde (ainda haja diferenças radicais entre eles de-
pendendo de suas formações e histórias de vida). Para que possamos ilustrar este último grupo, 
temos a Dona Joaquina, mulher negra, matriarca de uma família pobre, residente da periferia e 
que costuma vir a minha casa semanalmente me auxiliar nas funções domésticas.

Apesar de ter permanecido em casa durante mais ou menos os seis primeiros meses, desde o início 
deste Pandemundo, nos últimos dois meses sua rotina se estabilizou e ela retornou às várias casas 
com o seu trabalho como diarista. A cada chegada de Dona Joaquina, sento com ela e no nosso 
café da manhã me conta do tumulto dos ônibus, dos supermercados, do filho que foi demitido, das 
mortes próximas a ela. Não é dela que estou falando, inclusive, apesar de discordar pessoalmente 
de sua decisão para se divertir, entendo que aos finais de semana ela se sente num bar mais ou 
menos entupido de gente e toma a sua cervejinha no bairro onde reside usando máscara e passan-
dodo álcool em gel nas mãos. O proletário real já se sente privado de inúmeras coisas em sua vida, in-
clusive de seus direitos básicos, para conseguir cumprir de modo radical a proposta do isolamento 
social, ele já está exposto em grande parte de seus dias e não consegue compreender medidas 
que para ele soam tão radicais.

Já o público que se diz “sem saúde mental para ficar em casa” é um público que ainda tem a esco-
lha de ficar em casa como medida necessária para a contenção da disseminação do vírus – medida 
sanitária principal neste momento, como nos explicou incansavelmente a pesquisadora da FIO-
CRUZ Dra. Margareth Dalcolmo – e que inclusive teve acesso a formações de nível superior que 
ofereceram instrumentos para avaliar o que seria uma Pandemia e como se multiplicam os vírus. 
Obviamente que não queremos pessoas deprimidas ou com crises de ansiedade por permanece-
rem trancafiadas em seus apartamentos, mas lembrem-se que o Brasil não decretou um lockdown 
como fizeram os ingleses, por exemplo. Você permanece com o seu direito de ir e vir, desde que 
este direito não se sobreponha ao direito do próximo de não ser contaminado, podendo-o levar à 
morte pelas complicações da doença.

a desculpa para
a desobediência
sanitária da classe média
brasileira diante da Pandemia

“Se eu ficar
em casa,
eu surto!”:
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Podemos tomar como uma ilustração daqueles que se dizem “sem saúde mental para ficar em 
casa” alguns colegas (inclusive do mundo LGBTQIA+) que decidiram se aglomerar nas festas ele-
trônicas na cidade do Rio de Janeiro entre o Natal e o Réveillon. Esta frase foi repetida por vários 
deles, mas quando se coloca uma lupa em seus cotidianos, poucos são aqueles que de fato perma-
necem dentro de suas casas como num confinamento: frequentam as casas dos amigos uma vez na 
semana, frequentam as academias de ginástica entre 2 ou 4 vezes por semana, marcam com seus 
“crushs” quando estão muito entediados e até, alguns, mantêm aquela cor do verão carioca típico 
de quem frequenta Ipanema sem que utilizem máquinas de bronzeamento artificial. 

Nesta altura, também gostaria de dar um outro destaque: não se trata apenas da péssima educa-
ção sanitária e falta de senso de coletividade oferecidos aos brasileiros em suas formações escola-
res. Há aglomerações por todo o mundo, desde o Paraguai até a Alemanha, inclusive os europeus 
começaram a pagar um preço caro assim que se finalizou o verão europeu e após um verdadeiro 
deslocamento em manada dos povos do norte da Europa para as praias do sul, como na Itália, 
Grécia, Espanha e Portugal.

Freud em seu texto de 1930, Mal-estar na civilização, já nos advertia que o próximo não é alguém 
exatamente que eu queira um bem a não ser que ele possa me servir de alguma maneira, que ele 
possa ser uma fonte de satisfação. Ele diz isto para destacar a impossibilidade de se exercer o altru-
ísmo já que mesmo um religioso fervoroso que vai para as ruas levar comida aos mais necessitados, 
no final das contas, algo perpassa os seus próprios narcisismos, neste caso, o de ser um homem te-
mente a Deus e que tem sua vaga garantida no Reino dos Céus.

Para vivermos em civilização, segundo o pai da Psicanálise, foi necessário que abríssemos mão de 
uma certa quantidade de satisfação para que pudéssemos conviver e produzir: isto acontece em 
nossos trabalhos, nas nossas formações, da vida em família e no desenvolvimento da ciência. Abri-
mos mão de uma vida de puro gozo para buscarmos algum progresso civilizatório, podendo inclu-
sive ser o meu próprio ou o de minha comunidade. Neste mesmo texto, ele faz um destaque ao 
nosso próximo, dizendo que não é à toa que é ele a PRINCIPAL fonte de mal-estar, quando ele me 
impede que eu possa usufruir do gozo que eu queira, que me diz o tempo todo quais são os meus 
deveres antes de dizer dos meus direitos. Esta figura pode ser desde sua família, amigos ou até 
mesmo seu patrão. No momento atual, são os pesquisadores da FIOCRUZ ou os representantes da 
própria OMS. Não há nenhum momento da história da civilização que se pode gozar da vida sem 
restrições, sem que se tenha que obedecer algumas orientações (e neste caso eu me refiro a ciên-
cia e não ao achismo pseudocientífico de muitos, inclusive de muitos profissionais de saúde que 
prescrevem medicações sem comprovação científica) para que possamos sustentar o nosso pacto 
social.

Durante a Pandemia, escutando muitos pacientes, isto ficou bastante claro: ainda que o medo da 
morte pela doença permeasse as diferentes falas logo no início da Pandemia, depois de três 
meses, a convivência com o próximo passou a ser a fonte de seus principais incômodos. Deste 
modo, não é exatamente a circulação pela cidade que está mais restrita que te faz sofrer, mas o 
modo como um laço social se estabeleceu entre você e o próximo, é disso que você precisa tratar 
(e obviamente eu não incluo aqui as milhares de pessoas que sofrem algum tipo de violência do-
méstica, estas sim necessitam de evacuação de seus domicílios, proteção do estado e garantia de 
didireitos). Um outro argumento bastante comum a esta suposta liberdade de decidir ou não em ir a 
uma festa com aglomeração é a inexistência de uma lei clara que proíba este tipo de evento. Não 
há como me alongar numa discussão entre o que seria uma lei para todos e a ética de cada um, 
principalmente quando estamos situados num país onde a economia, desde o início da Pandemia, 
foi colocada à frente da vida! Mas digamos que a ética de cada um em relação a vida do próximo 
(sendo um familiar ou desconhecido) é o que deveria prevalecer neste momento, já que estamos, 
numa certa medida, “desgovernados”.

Segundo os especialistas da epidemiologia do mundo todo, para que possamos parar o contágio, 
é necessário que mantenhamos o distanciamento social e isto não significa que você tenha que 
ficar o tempo todo dentro de suas residências à beira-mar e no ar-condicionado. Você continuará 
vendo pessoas circulando, entrando em ônibus lotados, convivendo com dez pessoas dentro da 
mesma casa, aglomerando na praia etc. Há uma parte enorme do povo brasileiro que nunca 
sequer teve a chance de escolher ficar em casa e que por suas formações escolares precárias, acre-
ditam que a COVID-19 seja apenas uma “gripezinha” (o que não é o caso de Dona Joaquina que 
sabesabe muito bem dos cuidados básicos – e possíveis – que precisa tomar diante do contágio cres-
cente).

Reprodução TV.
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Já você que ainda insiste em servir de massa para aglomerações em festas (sem qualquer tipo de 
proteção dos grupos e individuais) aos finais de semana, que sabe dos riscos que esta doença traz 
para si e seus familiares, não dê corpo aos que se sentam ao lado da morte colocando suas satisfa-
ções narcísicas na frente da vida. Esforce-se, você pode, talvez, tornar-se um ser humano melhor e 
quem sabe, servir como engrenagem para um mundo melhor para TODOS, TODAS e TODES! Se 
puder, fique em casa! Por um 2021 menos virulento e menos narcisista!

julio nicodemos:
colunista profissão.
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Tal regra vale para qualquer evento e é regulamentada por legislação específica de cada municí-
pio. Isso porque deve ser garantida a segurança do público, observando as orientações e determi-
nações do corpo de bombeiros e da polícia, além do ordenamento jurídico brasileiro e municipal, 
no geral.

Cabe ao Estado garantir a segurança pública, sendo esse dever constitucional, conforme Capítulo 
III da Constituição Federal de 1988. A CF também prevê que compete aos municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local – que é o caso dos eventos locais -, de acordo com o seu artigo 
30.

O município exerce essa garantia de segurança pública através da concessão de alvará, que se 
trata de um documento autorizando a ocorrência de determinados eventos, por estes estarem de 
acordo com as exigências previstas em lei orgânica.[1]

Portanto, cuidado!! Não se trata apenas de uma buPortanto, cuidado!! Não se trata apenas de uma burocracia, mas, também, de segurança pública.

A inexistência de alvará em evento expõe tanto o organizador/responsável a multas e prejuízos 
oriundos do embargo, quanto o público, que poderá não ter a segurança necessária para curtir a 
“festa”.

No meio da música eletrônica não é incomum a ocorrência das chamadas “festas independentes”, 
que buscam fugir da dor de cabeça causada pela burocracia para a retirada de alvarás para funcio-
namento de casas noturnas e eventos no geral.

A burocracia evitada pelos organizadores também se deve à demora na liberação da referida auto-
rização pelo órgão municipal responsável. Não é possível organizar uma festa de um dia para o 
outro, precisa de tempo e gestão.

Porém, tais eventos sofrem bastante com a fiscalização e são muitas vezes embargados, justamen-
te por não possuírem a autorização do município para a sua realização.

Ao pesquisar sobre as festas independentes, vi muitas queixas em relação à existência de interesse 
político e das casas noturnas na não regulamentação dos eventos em comento.

Observei ainda a existência de associações que buscam proteger os interesses de casas noturnas, 
mas, nada parecido para os produtores de eventos independentes.

O que mais me preocupa em relação a esta burocracia legal é que isto acaba incentivando a cor-
rupção de fiscais, através de pagamentos de propina, para não embargo de eventos – friso que 
isso é ilegal, mas, infelizmente, sabemos que acaba ocorrendo.

Olhando por outro lado, como público, DJs e demais frequentadores dos referidos eventos inde-
pendentes, a segurança de uma festa sem alvará é bastante incerta.

Lembrando que, com o embargo do evento, a festa pode acabar mesmo antes de começar!

O fim do ano está aí, o verão chegou, muita 
gente entrando de férias, mas, nada do Covid-19 
ir embora, certo?

Justamente por estamos nesse cenário, avistei a 
importância de falarmos sobre eventos, princi-
palmente em relação à sua regularidade.

Não é novidade para ninguém, pelo menos para 
quem trabalha no ramo, que para a realização de 
eventos temporários, seja em local público ou 
privado, é obrigatória a concessão de alvará mu-
nicipal.

Sem juridiquês:
A burocracia
necessária do
alvará
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bárbara anastácio:
colunista profissão.

E isso pode gerar danos além da multa fiscal, considerando os pedidos indenizatórios que pode-
riam surgir em face do produtor/responsável pelo evento, seja em virtude da ausência de seguran-
ça, seja pela devolução de valores de ingressos, e demais que possam surgir.

Não devemos nos esquecer das irregularidades que levaram ao óbito de várias pessoas no incên-
dio da boate Kiss. A referida tragédia é originada de problemas estruturais do local, mesmo se tra-
tando de uma casa noturna, “devidamente fiscalizada”.

Se não houver qualquer fiscalização sobre determinado evento, os danos podem ser inimaginá-
veis, concordam?

Caso esteja pensando em organizar uma festa, escolha o local e, imediatamente, vá até o órgão 
municipal responsável e requeira a concessão do alvará para o evento temporário, observando que 
o prazo para a solicitação do referido documento pode variar, uma vez que se trata de legislação 
local.

Portanto,Portanto, qualquer dúvida sobre as exigências municipais para a realização de festas e demais 
eventos, sempre recorra à prefeitura municipal local – geralmente o próprio website consta tais in-
formações.

E mais, tenha muito cuidado com as aglomerações neste período. Você poderá ainda ter proble-
mas com a polícia, por estar infringindo as regras municipais. Esteja bem atualizado no que se 
refere aos decretos locais sobre a Covid-19, lembrando que nas principais capitais e cidades turísti-
cas brasileiras, as festas de final de ano foram proibidas, sendo suspensos eventos de várias nature-
zas.

Os decretos nesse período estão alterando as regras de concessão de alvarás de um dia para o 
outro, tenha cautela e evite prejuízos.

Vimos diversas festas famosas de réveillon serem canceladas nesse final de ano, mesmo após a 
venda de ingressos.

Além do alvará, não se esqueça das questões envolvendo o ECAD, já tratadas na 2ª edição, lei do 
silêncio, bem como tenha cuidado com a presença de menores de idade em seu evento.

Por fim, desejo a todos os leitores, na medida do possível, a esperança de um 2021 melhor, mais 
alegre, com mais possibilidades e prosperidade a todos, com bastante festa e amor!

[1][1] É importante lembrar que a lei orgânica, por mais que trate sobre assuntos de interesse local do município, não podem 
ser inconstitucionais.
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No decorrer do ano de 2020, várias falas como eu essas eu pude ouvir:
“Você viu que tá rolando uma festa “x”?”
“O que você acha das festas clandestinas?”
“Eu estou 8 meses sem trabalhar, e tem um monte de gente indo em festa clandestina.”
“Como faço para ganhar dinheiro? Não tenho outra forma para ganhar dinheiro?”
E por aí vai uma dezena de questões nesse sentido.

Então,Então, entramos com o “Feliz 2021” na passagem do calendário, nessa mudança de 0 para 1 e par-
timos do princípio da renovação de esperança, das perspectivas, da fé e da vontade do que acon-
teceu em 2020 não se repetir, que no campo de eventos, a maior classe profissional prejudicada 
pela pandemia, estamos ainda com todas as mazelas, dores, dúvidas e, principalmente, discussões 
a respeito do assunto, principalmente ao tratar sobre festas clandestinas.

Ao iniciar essa leitura, e ao invés de convencer sobre o tema, ou de que linha de raciocínio que de-
vemos seguir, me esvazio de qualquer opinião, ou de qualquer julgamento; meu objetivo aqui 
nesse passo inicial de 2021 é fazer uma análise ampla, genérica e sem partidos, para que todos nós 
possamos compreender em torno do assunto. Nessa mesma coluna, coloquei alguns pontos, a res-
peito do profissionalismo, diante não somente de uma profissão, mas para todos os profissionais 
que trabalham no setor, desde uma pessoa da limpeza ao produtor, desde o segurança ao artista, 
enfim, todos.

Para falar a respeito de uma festa ou evento, seja clandestino ou não, precisamos compreender 
sobre as necessidades do evento, e fazendo uma análise bem superficial, vemos que para aconte-
cer, precisa-se dos seguintes profissionais: produtor, artistas, seguranças, profissionais de palco, de 
limpeza e mais um bocado de pessoas que fazem acontecer um evento. Esse é o ponto onde, se 
não pensarmos que estamos diante de uma pandemia, são dezenas de pessoas e porque não cen-
tenas de pessoas, que têm seus trabalhos em dia. Porém, como estamos diante de uma pandemia 
mundial, onde já mencionado, somos o setor profissional mais impactado, percebemos que essas 
pessoaspessoas todas estão prejudicadas, e pensando num âmbito nacional, politicamente e economica-
mente é ainda pior, visto que a maior parte desses profissionais, são ou estão na informalidade. Se 
pararmos para fazer uma análise sóbria e sem intenção alguma, nosso país já sofre por questões 
econômicas e políticas muito antes da pandemia, o que agrava muito mais a situação dessas pes-
soas. Por isso, ao pensar sobre o acontecimento de eventos/festas “clandestinas” e afins, precisa-
mos analisar pelo cenário interno, onde caso não houvesse a pandemia, qual seria a maneira como 
o profissional estaria agindo? Como o consumidor do evento estaria agindo?

O que quero posicionar com essas indagações, é em primeiro lugar, a falta de solidariedade e de 
cumplicidade da classe, ora se somos do mesmo ramo, ou classe profissional, por que ao agir seja 
ao criticar uma festa ou seja realizar uma festa, o por que não é aberta uma discussão para reivindi-
cação de direitos e de ações para a melhoria da classe? Por que não unimos forças para nos tornar-
mos mais responsáveis e dignos de direitos. 

2020 ou 2021?
Cancela
ou não?
Feliz Ano
novo?!

https://colorsdj.com/colunathiagotorres1/
https://colorsdj.com/colunathiagotorres2/
https://colorsdj.com/colunathiagotorres3/
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Thiago torres:
colunista profissão.

Aqui fica minha profunda tristeza, porque a discussão a respeito do assunto é infindável e nada 
conclusiva, principalmente porque não coloco a minha visão individual, escreveria por minutos e 
horas a fio para não concluir, porque cada um de nós tem uma opinião formada sobre o tema. Ao 
invés de nesse momento, “colocar mais lenha na fogueira”, convido você a se colocar diante das 
barbáries que aconteceram: chegamos a mais de 200.000 mortos diante de uma doença que asso-
lou o mundo, tivemos milhares de pessoas que desenvolveram doenças psíquicas e até patológi-
cas pela ausência de trabalho, e também da ausência de familiares e amigos. Será que esse não 
seria o momento de utilizarmos a voz que cada um tem para gerar auxílio, gerar cooperação, gerar 
união para que no fim de tudo, possamos resgatar direitos? Ouvi muito durante esses meses todos, 
muitas pessoas se posicionarem sobre direitos, volto a dizer, que o intuito nesse momento é abrir-
mos uma discussão mais transparente sobre as reais necessidades dos profissionais, seja o que rea-
liza uma festa clandestina ou o que está há muitos meses sem trabalho. Aos que frequentaram fes-
tas/eventos, você chegou a se perguntar se ao invés de olhar para sua individualidade, tivesse res-
peitado os órgãos governamentais e sanitários, não teríamos já minimizado alguns problemas, 
estaríamos mais acessíveis?

Acredito que o ponto de fala e de escuta é sempre importante para fortalecer ou desmitificar uma 
ideia, o único ponto que o escritor aqui colocará é que ao invés de posicionar sua crítica seja para 
construir ou destruir, seja para sua opinião a respeito de cada profissional seja ele produtor, DJ etc. 
Sejamos analíticos ao identificar o quanto estou atuando para que não seja um peixe fora do aquá-
rio? Ou quanto estou atuante para reivindicar direitos políticos e econômicos diante de como esta-
mos vivendo? Quanto você se solidarizou pelos seus pares, colegas que ficaram impossibilitados? 
Ou quanto você se colocou no lugar daquele que desrespeitou as regras, mas por necessidades? 
Ou simplesmente para aqueles que desOu simplesmente para aqueles que desrespeitaram?

O cancelamento é a cultura que estamos empregando da facilidade das redes sociais, ora porque 
todes temos vozes, ora porque pode fazer algum sentido, mas seria mesmo o cancelamento a 
melhor saída para aplicar para ambos os lados? Cancelar é o resultado? Discutir para somar não 
seria a solução?

Então como meta, como desejo, como fé para 2021, projeto os seguintes desejos:

- União entre os profissionais do setor;
- Desenvolvimento de políticas para os profissionais do setor;
- Profissionalização para as pessoas coerentes com as necessidades do mercado;
- Sair da informalidade;
- Sucesso;
- Festas
- Eventos
- Saúde

E o mais importante: a vacinação e uma campanha ágil, concE o mais importante: a vacinação e uma campanha ágil, concreta e acessível a todos.

Feliz 2021!
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JP Lainer.

“

“

Preciso antes
de tudo ouvir o
DJ tocar
pessoalmente,
analiso muito
suas técnicas,
estilo, identidadeestilo, identidade
e claro, potencial.

Lucilo Cinalli e João Paulo Lainer - Foto de divulgação.

Para nos contar um pouco mais sobre essa nova maneira de gerenciar carreiras de DJs, entrevista-
mos JP Lainer. Vem comigo entender um pouco mais sobre isso e saber de grandes novidades!

João Paulo, o mercado de DJs no Brasil, principalmente da cena eletrônica do Tribal House, 
sempre foi deficiente de organização quando falamos de contratação. Você acha que as Agên-
cias vieram para mudar isso?

Com certeza, a cena eletrônica, principalmente a tribal e assim a pop, sempre foi muito informal. 
Existiam contratos com alguns DJs, porém quando a gig passou a ser negociada direto com agên-
cia, o mercado começou a se profissionalizar melhor, valorizar nossos artistas, respeitar regras e 
cláusulas de contrato. E isso já foi uma grande evolução gerada pela chegada das agências e dos 
managers.

JP Lainer.

“
“

Esse é o trabalho
da agência,
potencializar e
vender cada vez
mais seus artistas.

O mercado da Tribal House no Brasil está 
cada vez mais aquecido. Novos DJs surgem 
a cada dia e com a explosão de festas e 
novos selos, também há mercado para todo 
mundo, mas a grande dificuldade do inician-
te, assim como os que já estavam na estrada 
é a profissionalização deste mercado. 

DesdeDesde o fechamento de contrato para gigs 
até a divulgação destes profissionais e a cria-
ção de uma identidade para cada um deles. 
Foi deste nicho que surgiram as agências de 
artistas do segmento. E um dos grandes 
destaques de 2020 foi a LAINER COM-
PANY, agência de Curitiba administrada por 
João Paulo LainerJoão Paulo Lainer e Lucilo Cinalli.

Foto de divulgação.

O crescimento estelar do agenciamento de estrelas
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A Lainer Company, além de fechar contratos individualmente, também oferece o pacote de ar-
tistas para um único evento? Por exemplo, o produtor pode fechar parceria com a agência 
para que todos os artistas do line-up sejam da Lainer?

Esse ano de 2020 buscamos muitas parcerias, viajamos muitos estados para conhecer os produto-
res, casas noturnas, festas e apresentar como funciona nossa agência. O resultado tem sido incrí-
vel, claro que a pandemia atrasou muita coisa, mas infelizmente é um momento em que todos 
neste setor estão sendo muito prejudicados.
Como temos vários DJs com identidades próprias e estilos diferentes, conseguimos atender hoje 
o cliente desde a balada até casamentos e formaturas, ou seja, a agência não é focada apenas em 
um segmento.
E quando um contratante consegue fechar mais DJs, ele também consegue melhores condições, 
seja em desconto ou forma de pagamento diferenciada.

AA Lainer tem sido considerada um grande celeiro de novos talentos, obtendo em seu casting 
DJs de todo o Brasil e com apostas corajosas como o projeto Latinas, o primeiro trio de DJS 
mulheres do Brasil, além da Bia Nyfeler, que possui uma identidade regional indígena. A re-
presentatividade é um ponto importante para a agência?

Sim, com a expansão da agência, muitos DJs entram em contato comigo diariamente querendo 
fazer parte, mas como falei anteriormente, queria muito poder abraçar e gerenciar a carreira de 
todos, porém prezo muito pela excelência e quero fazer o melhor por todos eles, e mais pra frente, 
com uma maior estrutura, isso vai acontecer, com certeza.
Com a pandemia, optei investir muito em marketing com os meus DJs para não caírem no esqueci-
mento, e queria também dar oportunidades a novos DJs.
Sei que é um grande desafio, principalmente hoje que temos tantos profissionais na cena e poucos 
contratantes. É um meio muito limitado, mas carente de novidades também.

Quanto aos cachês, assunto tão polêmico na 
relação contratante/artista, a agência tem in-
fluência na negociação? O artista é consulta-
do?

Sempre quando fecho com o DJ, ele me passa o 
valor do cachê que ele quer ser vendido durante 
o ano e assim analisamos a proposta: se é viável 
e real pro mercado e com isso fechamos o con-
trato.
Nada é acrescentado ou subtraído sem autoriza-
ção do DJ, até porque ganhamos uma porcen-
tagem indiferente do valor fechado. Por isso a 
importância de trabalhar com os valores em 
contrato. 
Esse é o trabalho da agência: potencializar e 
vender cada vez mais seus artistas. Quando o 
DJ é o próprio negociador,  corre o risco de se 
tornar refém de produtores e muitas vezes 
acaba nem recebendo cachê só pra ter uma 
oportunidade. Essa cultura precisa mudar e o 
trabalho do DJ deve ser valorizado desde o 
início,início, já que ele investiu em cursos, compras de 
packs, produção e por aí vai!

Foto de divulgação.

Para que os DJs entendam melhor como é ser um agenciado, você poderia explicar o proces-
so? Desde a contratação de um agenciado até o fechamento de uma data?

A contratação é feita através de um convite feito por mim, o manager.  No início  eram apenas 
amigos próximos e, com o tempo, devido nosso crescimento e visibilidade, fomos atrás de mais ar-
tistas renomados conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Preciso antes de tudo ouvir o 
DJ tocar pessoalmente, analiso muito suas técnicas, estilo, identidade e claro potencial.

Nós temos grandes talentos na cena, mas muitos não possuem o domínio das habilidades de 
marketing tão necessárias hoje em dia para vender seu próprio trabalho. A agência oferece 
este suporte?

Sim,Sim, desde o início esse foi nosso grande diferencial: investimos muito na imagem e na divulgação 
do trabalho dos nossos artistas. Isso demanda muita atenção e tempo.  Exatamente por isso, infe-
lizmente, hoje não posso convidar mais DJs, pois temos uma meta de 30 DJs, no máximo. Para que 
possamos nos dedicar a todos com nossa estrutura atual.  E já estamos quase no limite, mas em 
breve anunciaremos um concurso!
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ícaro ian.

Foto de divulgação.
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Van Gogh - Campo de Trigo Com Corvos (1890)

Renoir - Duas Irmaes Proximas Ao Lago (1881)Monet - Ponte Japonesa (1899)

Sempre imaginei, desde pequeno, um mundo onde artistas expusessem suas idéias e conceitos 
de uma forma mais abstrata que concreta, mais indireta que direta – ou seja, mais conceitual que 
popular, cujo observador teria que “absorver”, processar e digerir, frente a forma simples de “ver 
e gozar". Conforme fui crescendo, percebi que esse mundo existia: chamava-se Impressionismo, 
e era mais concreto do que eu imaginava, conhecendo Monet, Renoir, Van Gogh entre outros.

Cores e
Música -
Impressionismo
Parte 1
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Conforme fui crescendo, ouvindo e absorvendo meus discos, detectei mais pontos impressionistas 
em tudo que ouvia (a evolução fusion / funk de Miles é um bom exemplo - expressionismo?), e já 
na música eletrônica, de 80 para 90, percebi que a facilidade de simular ou “representar” situações 
acústicas, com noises, timbres e samples, já era um universo real e concreto (Art of Noise). Montei 
um home studio e iniciei meu aprendizado digital, e em paralelo, a paixão e interesse nas originais 
soundtracks eram evidentes.

Assista ao Vídeo
Wagner

Preludio de Tristão e Isolda

Assista ao Vídeo
Vivaldi

As Quatro Estações

Para continuarmos, acho melhor mencionarmos um pouco de música Programática, precursora da 
música Impressionista, vigente no século XIX, mas que na verdade já seria a própria Impressionista 
rolando como conceito aberto; As Quatro Estações de Vivaldi é uma das peças programáticas 
mais famosas, que tenta retratar ventos gelados, insetos, camponeses dançando, tudo separado 
pelas estações do ano. Beethoven também fez programática (ele mesmo disse que sua Pastoral é 
mais sentimento paisagístico que música), assim como Wagner (considerado “multimidia”). Mas 
vale lembrar que programática é só conceito de música instrumental.

Assista ao Vídeo
Beethoven - Sinfonia Nº5

Assista ao Vídeo
Ravel - Bolero

Este conceito-efeito também foi atribuído a música. Debussy e Ravel foram os primeiros “alvos”, 
porque estendiam seus acordes, diminuíam o tempo das composições e, principalmente, usavam 
os próprios instrumentos para fazerem efeitos para “simular” pássaros e água. Mas na música, essa 
relação de “impressão” é mais complexa; a maioria dos compositores chamados impressionistas, 
utilizavam os acordes e dissonâncias principalmente para sugerir uma atmosfera, que fosse român-
tica, que fosse dramática, medo, calor e frio. Mal sabe Beethoven, que se tornaria bem mais tarde 
um “impressionista”, com a abertura de sua Quinta Sinfonia, para sugerir mistério e suspense. 
EstavaEstava sendo criado a trilha sonora? Pergunte então a Lars Von Trier o porquê do uso abusivo do 
prelúdio de Tristão e Isolda de Wagner em seu Melancolia; depressão, orgulho, melancolia e 
grandiosidade permeiam uma trama que simplesmente narra destruição.

Degas - Aula de Dança (1874)

Mas, o que era o Impressionismo? Sendo movimento ou não, um grupo de pintores resolveu enfa-
tizar mais a técnica do que a legenda, desconstruindo a ideia formal de retratar o real, com movi-
mentos, pinceladas, contrastes de luz e sombra, e uso voraz das cores no plano complementar, 
para que a imagem formasse um “puzzle” ótico, mas que em algum ângulo, o observador “perce-
besse” a imagem integral. Resumindo: quando tiramos uma foto desfocada, percebemos o que 
tem nela muito melhor de longe que de perto; e quanto mais longe, mais percebemos o que está 
na foto desfocada, e quanto mais de perto ela se desconstrói.

Quando criança, a grande diversão era “apertar” os olhos vendo obras de Monet (Ponte Japone-
sa, Catedral de Ruão), Renoir (Duas Irmãs Próximo ao Lago) e Degas (Aula de Dança, O Absinto).

https://youtu.be/Q4wb11w0ZHQ
https://youtu.be/aoyw1Yuolfw
https://youtu.be/GRxofEmo3HA
https://youtu.be/fktwPGCR7Yw
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fc nond:
colunista i.d.

A era digital deixava cada vez mais evidente as possibilidades infinitas dessas representações im-
pressionistas e os músicos produtores, famintos pelo “novo”, traziam o que se chamava de “espe-
rimentalismo”, definitivamente para a apreciação pública.

O meu resumo até então seriam duas posições distintas desta chamada Música Impressionista: 
uma era a representação e simulação de sons reais, como vento, chuva, insetos, através da distor-
ção e acordes mistos (As Quatro Estações, por exemplo); a outra era harmonização enfática, dra-
mática, afastada da noção ocidental, mas estruturada em escalas maiores, dissonantes, etéreas 
como a música oriental, puxando para o imaginário, lúdico, triste ou alegre (peças que já tinham 
seus nomes apropriados, como sinfonia PASTORAL, prelúdio A TARDE de um fauno, BOLERO de 
Ravel). Ou seja, Música Programática e Música Impressionista são partes de um universo ainda 
maior de tentar chegar às harmonias não só aos ouvidos, mas também à alma. 

Assista ao Vídeo
Miles Davis
The Hen

Assista ao Vídeo
Art Of Noise

Close (To The Edit)

https://youtu.be/-sFK0-lcjGU
https://youtu.be/Oq1bg-5q04k
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O carioca Álvaro Carias tem somente 25 anos, mas é professor, cantor, compositor e DJ. Sua 
paixão pela música começou desde pequeno, na igreja, e o acompanhou em toda sua trajetória.
Em 2015 recebeu um convite de Breno Barreto para trabalhar em seu novo Single, com vocais de 
Lorena Simpson, o hino “Hey Hey!”.

A partir daí não parou mais, e emplacou hits com produtores como Tommy Love, Allan Natal, Liu 
Rosa & Rafael Starcevic, Rafael Barreto, Thiago Dukky, e nas vozes de Amannda, Nalaya, Alex 
Marrie, entre outras.
  
Nesse bate-papo, você vai descobrir um pouco mais sobre seu método de composição, a opinião 
sobre temas da atualidade na nossa cena e também um pouco do que vem  em 2021.

Seu nome tem tido bastante destaque devido aos seus inúmeros hits e a um reconhecimento 
cada vez maior do trabalho do compositor. Como encara o reconhecimento do público e dos 
outros profissionais em uma cena tão difícil como a tribal LGBTQIA+?
 
EuEu sou muito grato, é muito gratificante ter esse reconhecimento, tanto do público quanto dos 
outros profissionais, os DJs, os produtores musicais, os produtores de festa. Hoje eu chego em 
festas e sou reconhecido: “ah você que é o Álvaro, que escreve as letras, que bacana”... Eu tenho 
pouco mais de dez músicas já lançadas por mim, eu componho desde 2015, quando saiu oficial-
mente minha primeira música, então pra mim é realmente muito gratificante, em um período curto. 
Mas a cena realmente vem mudando, se reestruturando, vem trazendo boas mudanças e uma 
delas é essa, da pessoa agora dar o mérito ou parar pra ouvir o que você escreveu. É muito legal 
as pessoas se atentaas pessoas se atentarem a isso.

Quais são as suas maiores referências como compositor e/ou produtor musical, aqui no Brasil 
e no exterior também?
 
Minha maior referência como compositor, no exterior, é Taylor Swift. Ela me ganhou, ela me 
chamou atenção no álbum 1989, e nesse álbum a passei a prestar atenção na mensagem que ela 
queria passar, não são músicas que não passam qualquer mensagem, ela realmente ali passar uma 
mensagem, contar uma história, sabe, ela quer desenvolver uma conexão com o público e isso é 
muito legal.
EE aqui no Brasil as composições da Gloria Groove me chamam muito a atenção, por causa das pa-
lavras que ela usa e eu não acho Português uma língua muito fácil de se compor. E ouvindo as mú-
sicas dela, parando para analisar, eu paro pra analisar, pra estudar e penso onde estava aquela pa-
lavra na minha cabeça que ela achou e colocou na música dela, sabe? Ela tem também toda uma 
equipe por trás dela que é o Pablo Bispo e o Sérgio Santos, tem o Ruxell e muitos outros ali que 
eles chamam de “brabo music”.

As músicas com a
minha voz tem uma
história que eu vivi,
uma experiência
que eu passei.

“Álvaro Carias.

“

Até pouco tempo atrás, nem os DJs tinham a infor-
mação de quem era o autor das músicas, ou das 
letras.

Era divulgado apenas os nomes do produtor musi-
cal e, claro, da vocalista. O público então, tinha 
menos acesso ainda a essas informações. Feliz-
mente, isso mudou. E hoje vamos entrevistar um 
dos maiores compositores do Brasil na cena eletrô-
nica LGBTQIA+.

Foto de divulgação.

Álvaro Carias, a paixão pela música levada ao pé da letra
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Além de escrever músicas para serem gravadas por outros produtores, você também tem 
alguns trabalhos lançados com a sua própria voz. Conta pra gente um pouco sobre essas can-
ções.
 
Essas músicas que tem a minha voz, elas tem uma história que eu vivi, uma experiência que eu 
passei. Letras que têm total a minha identidade, não que as que eu faço pra outros produtores não 
tenham, mas é um trabalho conjunto meu e deles....
Mas nessas músicas eu me vejo por completo. Eu tenho algumas composições que eu escrevi pen-
sando "essa eu que vou cantar", tanto que ninguém nunca viu, nem ouviu.
Eu preciso criar coragem para expor essas ideias ao mundo, e espero que em 2021 consiga fazer 
isso mais vezes, porque lançar música não é fácil!

Juntamente com o sexo, as drogas, a comida e o álcool, a música dispara a liberação de meca-
nismos de recompensa no cérebro, como as endorfinas, e neurotransmissores como a dopami-
na. Essa foi a conclusão de um estudo publicado em 2017 na revista científica Scientific Re-
ports com um fármaco destinado a combater dependências e a obesidade, mas que também 
inibe o prazer musical.
O lendário Quincy Jones, produtor dos álbuns mais vendidos de Michael Jackson, recente-
mente afirmou o mesmo: "a música é uma droga, ou seja, vicia, mesmo que seja ruim".
Qual sua opinião sobre o caminho a ser buscado numa composição, a qualidade ou ela ser 
mais viciante? Ou será que dá pra equilibrar entre os dois caminhos?

Existe alguém que viva sem música? Gostaria que alguém me apresentasse! A música faz parte da 
nossa vida.
Eu não sei se eu posso dizer que ela vicia, mas que está em grande parte de nossa vida, ao nosso Eu não sei se eu posso dizer que ela vicia, mas que está em grande parte de nossa vida, ao nosso 
redor, isso eu posso te afirmar com certeza. Existem músicas realmente que liberam sentimentos 
dentro da gente, sentimentos de raiva, que aliviam a nossa vida, nos deixam calmos, nos deixam 
mais agitados. Existem notas musicais que te deixam inclinados a amar, a sentir sentimentos mais 
intensos, mais profundos, entende? Então eu concordo sim, com esse comentário do Quincy 
Jones.

Foto reprodução - Instagram.

Conta pra gente um pouco do seu método de composição. Primeiro você escreve a letra e 
depois a melodia, ou vice-versa? Se já souber quem vai cantar, isso influencia na composição? 
Tipo se já souber que é a Alexa Marrie já prepara umas frases para serem entoadas por aquele 
vozeirão poderoso?
 
EuEu tenho vários métodos de composição. O primeiro deles é o seguinte: Quando eu estou com-
pondo, sem direcionamento nenhum, primeiro eu escrevo a letra. E às vezes eu estou ouvindo 
muitas músicas, eu sempre ouço muita música, e vem uma palavra chave que eu penso: "ahhh essa 
palavra chave aqui dá pra eu fazer uma outra música, eu pego e vira título, o que era uma palavri-
nha escondida numa música vira título para uma próxima música. Aí eu vou escrevendo e a melodia 
vem na minha cabeça. 
Outra coisa, se eu souber quem vai cantar, influencia sim. Às vezes eu faço uma determinada 
música para um artista, eu penso vou escrever sobre "isso", pois esse artista gosta de cantar sobre 
"isso", vou escrever sobre "isso" porque esse produtor gosta de passar esse tipo de mensagem.
EntãoEntão quando eu mando uma (gravação) demo, eu vou exatamente na linha que aquele artista 
segue. E sim, quando já sei de antemão quem vai cantar, ou vou tentando moldar a música naquela 
voz. Eu gosto muito também de conversar com quem canta, conversar com quem vai produzir, pra 
que eu entenda melhor a visão deles, para que aquele projeto não tenha apenas a minha assinatu-
ra, mas tenha a assinatura do grupo todo, porque é um conjunto.
E muitas vezes também o produtor já vem com a base pra mim. E como eu sou DJ, também tenho 
esse feeling da instrumental e consigo descrever em palavras o que aquela instrumental está pas-
sando. Parece meio louco, né? Mas já aconteceu de o produtor chegar pra mim: "Álvaro, você con-
seguiu descrever o que é essa batida, descrever o que a melodia quer passar", e fico muito feliz e 
realizado por esse dom.
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Tem um produtor que está pra lançar um trabalho e estou em cima dele pois eu gostaria muito que 
ele lançasse as "radio edits", não somente as versões "extended", que são mais propriamente 
usadas pras pistas, pro DJ tocar.
A versão "radio edit" é mais curta, e ela é feita especialmente para as plataformas digitais. Então 
sim, a resposta do público hoje vem através do streaming. Sobre o Soundcloud, ele não dá retorno 
financeiro, como outras plataformas digitais.
EntãoEntão eu vejo muitos DJs e produtores pagarem uma fortuna pro Soundcloud, para ter uma conta 
ilimitada. Vejo muitos deles reclamando disso em postagens, mas não sabem que o foco melhor 
pra ter o feedback do público é o Spotify, e os outros apps de música. 
Os DJs acostumaram muito o público a ouvir o sets por lá, mas os outros canais de música são 
muito mais viáveis!
EsseEsse ano eu só lancei duas músicas oficialmente: uma em abril, a "Heart Like Drums", que teve a 
produção do Thiago Dukky e vocais da Amannda; e agora a gente lançou a "Viagem", que tem 
os vocais da Cacá Werneck e produção do Liu Rosa e Rafael Starcevich.
Em "Heart Like Drums" eu realmente não consegui ter aquele feedback, já em Viagem, com algu-
mas festas já acontecendo, mesmo durante a pandemia, a gente já está dando pra ter um pequeno 
feedback das pistas, o pessoal está gostando.

Até alguns anos atrás considerado um "tabu", hoje há uma aceitação grande de vocais em 
português nas pistas LGBTQIA+, tanto de Remixes de músicas brasileiras, quanto de Original 
Mixes, que aos poucos começam a aparecer.
Sua Bate Leque, na voz de Lorena Simpson, acabou virando um hino (Era a segunda canção 
dela em Português).
Qual a sua visão sobre isso? E na sua opinião, é uma tendência que veio pra ficar ou vai acabar 
passando?

AA cena está em constante mudança, né, graças a Deus! Eu acho que não é uma tendência que vai 
acabar passando, mas também não temos como garantir que vai ficar pra sempre.
Eu amei ter feito parte da "Bate Leque", esse projeto foi sensacional! Eu lembro que eu morria de 
medo, na verdade eu não comentei com ninguém porque era um tópico muito fácil, estava muito 
na cara mas que ninguém tinha usado ainda numa música com uma letra consistente, com uma 
letra em si.

Como muito bem colocado pela Dolores 
Dores (Las Bibas From Viscaya) em sua 
coluna aqui na Colors DJ, o ano de 2020, 
mesmo sem festas, ironicamente foi mar-
cado por lançamentos de muitas tracks 
novas, além de hits dançantes de muitas 
divas. Como é a sensação de lançar uma 
música e não ter o feedback dela na pista?música e não ter o feedback dela na pista?
Somente a resposta do público em strea-
ming, nas redes sociais e no SoundCloud 
já dá um termômetro da aceitação da 
faixa?
O que ficou de aprendizado pra você 
nesse ano tão louco?

O que 2020 trouxe de bom pra cena tribal? 
O despertar de todos os DJs e produtores 
para a era do streaming. Eu costumo falar 
isso. O foco era antigamente somente nas 
pistas.
EE como a gente esse ano não teve o feedba-
ck das pistas, os DJs atentaram para o strea-
ming, que era uma área que poucos produ-
tores focavam.

Foto reprodução - Instagram.

2020 trouxe o despertar dos DJs e produtores
para a era do streaming.

“Álvaro Carias.“

E sim, existe um equilíbrio, com certeza existe um equilíbrio nisso tudo, porém as pessoas prezam 
pelo que vicia mais: o padrão radiofônico. Que consiste na duração curta da faixa, e um grande 
número de repetições.
Mas sim, a gente pode encontrar músicas curtas que tenham qualidade, como também músicas 
longas que não sejam viciantes, mas que tenham uma consistência, passem uma mensagem.
Dá pra equilibrar entre os dois caminhos, com certeza.
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reportagem de:
vitor faria.

Quais são seus planos para 2021, quando tudo isso passar? Pode dar algum spoiler de algum 
projeto ou collab que vem por aí?

Eu tenho grandes planos para 2021, mas infelizmente não posso falar muita coisa, porque pra mim 
o artista tem que anunciar primeiro, então tudo que ele anunciar eu anuncio depois (risos).
Mas posso adiantar que existe um projeto que está guardado, que é um EP: com o trio Tommy 
Love, Breno Barreto e Lorena Simpson e eu faço parte do time de compositores que trabalhou 
nesse EP.
Está maravilhoso, vai ser muito legal, espeEstá maravilhoso, vai ser muito legal, espero que vocês gostem mesmo!
E também tenho parcerias com grandes produtores na cena. Tem uma parceria que eu adorei, que 
é uma música que eu compus pra eu chorar na pista, então se alguém me vir chorando na pista, já 
sabe que foi o Álvaro que fez (risos)...é uma parceria com um DJ muito conhecido na cena nacional 
e internacional, eu espero muito que vocês gostem, eu só não sei quando vai sair.
TTenho também parceria com outros DJs, alguns são uma parceria nova, outros de longa data...e 
está sendo bacana ter esse relacionamento de amizade e de trabalho, podendo conhecer o dire-
cionamento artístico de cada produtor, de cada vocalista.
Cada um tem sua particularidade, e isso é muito bom, pois torna a cena mista, mais diversificada.
Então, esperem grandes composições de Álvaro Carias em 2021, porque vai ser babado, confusão 
e gritaria!

Breno Barreto, Álvaro, Lorena Simpson e Tommy Love - foto reprodução - Instagram.

Mas o leque estava muito em alta e ajudou ainda mais a deixar a música em evidência.
A ideia da "Bate Leque" não foi minha. Eu só fui convidado para compor e desenvolver a ideia, 
que foi do empresário da Lorena, o Andy Fonseca, e ele falou: vai ser em Português.
Lembro que fiquei desesperado, como vai ser isso, um tribal em Português? Meu Deus! (risos) Mas 
acabou dando tudo certo e está aí esse sucesso maravilhoso.
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Olá!

Hoje eu peço a licença para uma pequena introdução.

Na primeira fase de minhas publicações, vocês me acompanharam numa série de três poemas de 
temas existencialistas, de inclusão na cena LGBTQI+ e a minha percepção da música eletrônica 
contemporânea. Tanto é que foram muitas as conjugações do verbo ser, não foi mesmo?

Agora,Agora, em uma nova etapa, eu trago uma coleção de cinco textos poéticos, com cinco histórias de 
amor entre personagens de diferentes idades, identidades e gêneros. Tenho a proposta de colorir 
ainda mais o nosso imaginário através de um universo fantástico inclusivo, cheio de rimas e melo-
dia.

A seguir, no texto de estreia da série, vocês conhecerão a história de Saulo e Jonas numa aborda-
gem infanto-juvenil metafórica e doce.

Então, sem mais me estender, venham comigo e embarquem nesta atmosfera literária de sonhos, 
rimas e romance. 

Beijos,

Samuel.

Naquela manhã, Saulo acordou na sua conhecida preguiça.
Injustiça! Queria ficar mais tempo enrolado no lençol.
“Não“Não quero, não quero, não quero!”, repetiu para a mãe, enquanto puxava Jonas, o coelho, para 
um pouco de sol.
O roedor era o seu pelúcia desde o seu aniversário de cinco anos.
Ele tinha o pelo azul e rosa e os redondos olhos pretos jabuticabas.
“Já vou, já vou!”, Saulo gritou como se estivesse numa gruta, cheia de eco...
Então ele desceu e se acomodou ao lado do pai, na mesa de café arrumada.

Saulo tinha doze anos, mas não gostava de ir pra escola. Qual o motivo?
Jonas sabia bem... Eram o ÍcaJonas sabia bem... Eram o Ícaro, o Iago e o Igor, Os Cavaleiros do I.
Meninos de pais mal educados e que maltratavam o Saulinho.
Amarga lembrança, Jonas ainda sentia o cheiro do lixo e os pingos de xixi.

Mas era a educação de Saulo em jogo, e a dupla tinha que vencer.
Então, enquanto a criança chorava o não, o coelho sorria o sim.
E lá iam os dois para a escola, dois companheiros, dois aliados.
Aquela união de dar gosto, aquela amizade que não vemos o fim.

Ilustração: Renata Palheiros

SAULO E
JONAS
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texto por:
samuel strappa.

Porém, naquela fatídica sexta-feira, quem na escola já aguardava?
Os imorais e insistentes, os Cavaleiros do I. Ali! Bem feio e de tocaia.
A dupla tentou fugir, mas Ícaro, o grande, puxou o garoto sem dó.
Uma roda de alunos se formou e foram gritos aflitos e vaias.
 
A mochila voou, o queixo arranhou e Jonas para longe se arrastou.
Os cavaleiOs cavaleiros riram enquanto Saulo caía num indefeso desmaio.
Tudo tão rápido, feito a lágrima brilhante na bochecha do menino.
Quando acordou, procurou seu amigo, mas nada encontrou em seu raio.
 
Então, ainda torto ele se levantou, numa tristeza de encher o peito todo.
“Onde está meu amigo, onde está minha força, onde está o sentido?”
Foi quando um jovem estendeu a mão e disse: “Anda! Vem comigo!”
Ele tinha os cabelos da cor da noite e uma mecha de azul e Ele tinha os cabelos da cor da noite e uma mecha de azul e rosa. Bonito.
 
E os olhos? Duas jabuticabas grandes, redondas e, digamos, familiares.
Saulo não soube o motivo, mas neste momento sentiu uma timidez.
Não por ter sido flagrado apanhando pela enésima vez, mas sentiu a face vermelha.
Olhou o bordado na jaqueta do novato e... “Peraí’? A letra J é insensatez”
 
“Jonas, o meu nome? E o seu?”. Saulo p“Jonas, o meu nome? E o seu?”. Saulo preferiu não responder.
Ficou na dúvida se havia viajado para outra dimensão ou caído num portal.
Um novo lugar onde todos os sonhos e contos de fadas eram possíveis.
Mas nada... Aquele adolescente estava ali, podia até beliscar, era real.

“Eu vi o que aconteceu com você, não se preocupe, tenho um plano!”.
De repente, era possível acreditar na luz no final do túnel sombrio.
Se o Jonas garoto tinha uma solução para seu pesadelo, era isso!
PPronto para caminhar e confiar, Saulo parou num súbito vazio.
 
Uma garotinha abraçava o seu coelho Jonas no auge da alegria.
Ele queria pedi-lo de volta, mas num estalo entendeu o ciclo. Assim...
Jonas a faria feliz... do mesmo jeitinho que o fez por tanto tempo e amou.
Então, enquanto Jonas coelho sorria o sim, Saulo experimentava o sabor doce do...
Fim. 
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Recebo inúmeras mensagens me pedindo conselhos para que eu decifre se a pessoa está jogando, 
se está interessada, se está em cima do muro, o que fazer, se manda mensagem se declarando ou 
não, se pula fora, e assim por diante.

É muito difícil opinar na vida alheia e nem cabe a mim esse papel, mas me faz pensar sobre a forma 
na qual as pessoas se relacionam.

Acho o ser humano fantástico. A gente tem medo e tem medo de ter medo, tem raiva e tem raiva 
de ter raiva, tem tédio e tem tédio do próprio tédio, ama e não sabe o que fazer com isso.

QuandoQuando se trata da fase da conquista, somos mais interessantes ainda. Cada um se comporta de 
um jeito, mas o jogo está rolando, a bola está no campo, é chute para lá, chute pra cá, na esperan-
ça e expectativa de um gol acontecer e esse jogo ser a final da copa do mundo.

O que considero mais curioso é como a gente se transforma em algo que não é apenas para con-
vencer o outro de que somos aquilo que criamos. Deixa-me explicar: quem gosta de se mostrar 
logo de cara? Ninguém. E fazemos isso de forma inconsciente. Até mesmo as pessoas que acham 
que estão se colocando vulnerável e transparente, estão projetando a si mesmas como sendo pes-
soas que se mostram como são. Será que são mesmo aquilo?

Mas vamos falar de flerte e jogo. Muita gente considera que o ideal é não se colocar muito disponí-
vel logo de cara - talvez por acreditar que fazendo isso vai assustar a outra pessoa. Se você respon-
de mensagens rápido, é fofa e educada, logo pensam o que? “Ih, já está apaixonada”. Pelo menos 
foi o que sempre aconteceu comigo porque eu não sou uma pessoa que jogo (ou jogo inconscien-
temente), e as pessoas dão logo uma assustada. Já aconteceu muito de mal interpretarem minhas 
intenções, e isso é simplesmente exaustivo. Eu deveria me colocar menos disponível para fazer 
parte do jogo? Se eu estou ali, recebo uma mensagem, não estou fazendo nada, vou fingir que não 
vi só pra não parecer desespero? Ou respondo porque me dá vontade de responder? Lógico que 
se você tem coisas para fazer não vai responder logo de cara, afinal temos uma vida. Meu Deus, 
esse negócio de conquista é muito complicado.

Vamos então não descomplicar?

A primeira coisa que me vem à cabeça é: você vai conseguir manter as aparências que está criando 
nesse jogo por muito tempo? Porque aparências são apenas isso: aparências. Não são reais. São 
projeções até mesmo de quem você gostaria de ser ou parecer, mas para quê? Por falta de amor 
por si mesmo? Por não acreditar que você é suficiente para suprir as expectativas do outro? Por 
achar que precisa agir com um script enredado por uma sociedade que justamente valoriza as apa-
rências?

Flerte
ou
jogo
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tatiana fernandes:
colunista vozes.

E se por acaso saiu o gol? Você venceu a copa do mundo. E agora? O que vem depois do campeo-
nato? Vem a relação em si. Pura e clara como a água. Onde foi parar tudo aquilo que você fingiu 
ser esse jogo inteiro? Você não vai sustentar por muito tempo algo que você não é. Isso vai gerar 
inúmeros atritos e frustrações no seu relacionamento. Ou no mínimo você vai ter que reconquistar 
a pessoa, porém agora mostrando quem você é e esperando que seja suficiente.

Deixa-me te falar uma coisa: você é suficiente. Você não precisa fingir ser algo ou participar de 
jogos e enredos para conquistar ninguém.

Então quando me perguntam sobre o que fazer na hora da conquista, eu respondo: seja você e 
saiba o que você quer. Quer responder uma mensagem? Responda. Quer dizer que ama? Diga. E 
depois de toda essa reflexão você quer mesmo fingir ser algo que não é? Não é muito melhor ser 
quem você é e a pessoa gostar de você justamente por isso?

Tudo bem, mas como fazemos isso? Primeiro você precisa se conhecer. Fazer amizade consigo 
mesmo é fazer amizade com tudo aquilo que a gente não quer que as pessoas descubram. É um 
desconforto sermos nós mesmos. Ao mesmo tempo é a maior liberdade do mundo.

EuEu sei que estamos numa sociedade de jogos e que ser você mesma pode fazer com que você 
perca de 7 a 1. Porque se assustam, porque logo acham que você está apaixonado, porque você 
pode transparecer intenso demais, mas se for para ser assim, se for para a pessoa ir embora por 
causa do seu jeito de ser, pois então que vá. Mas se for para ficar, que fique por quem você é. Não 
é mil vezes melhor? 
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Quando pensamos em trabalho, imediatamente, atribuímos a ele o aspecto de qualidade, ou seja, 
para nós existe um bom e um trabalho que não corresponde às expectativas do que seja o bom.

Diante disso, alguns pesquisadores se debruçaram sobre esta problemática para tentar compreen-
der esta situação. Howard Gardner, William Damon e Mihaly Csikszentmihalyi são os principais 
nomes neste campo de estudo.

De acordo com eles, três princípios: a excelência, a ética e o engajamento precisam pautar a for-
mação e o desenvolvimento profissional.

O que é o “bom trabalho”?

Conforme a proposta destes autores, o bom trabalho é definido ao mesmo tempo por 3 aspectos:

a excelência - alta qualificação;
a ética - responsabilidade social;
o engajamento - significativo para o sujeito.

Estes estudos fazem parte de um grande projeto empreendido por eles e outros pesquisadores.

Você faz o seu trabalho com excelência?

Então,Então, vamos ao significado da palavra excelência, segundo o dicionário de Língua Portuguesa 
On Line, excelência quer dizer qualidade muito superior, neste caso, trazendo para o âmbito pes-
soal, seria um profissional muito superior. Mas o que seria esse, superior? Antes de ser superior 
como profissional, faz-se necessário ser superior como ser humano, mas não falo sobre bens e sim 
sobre caráter, sobre ser ético em todos os sentidos, aprender a enxergar o outro com uma pessoa 
e não como máquina.
 
O que é a ética?
 
A ética não se resume à moral, que geralmente é entendida como costume, ou hábito, mas busca 
a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver; a busca do melhor estilo de
vida.

ParaPara Aristóteles, por exemplo, toda a racionalidade prática visa um fim ou um bem e a ética tem 
como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras, e qual 
a maneira de alcançá-la.
 
Essa finalidade suprema é a felicidade. E não se trata dos prazeres, riquezas, honras, e sim de uma 
vida virtuosa, sendo que essa virtude se encontra entre os extremos e só é alcançada por alguém 
que demonstre prudência.

O bom
trabalho
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Thiago saveda:
colunista vozes.

Por fim, o que é o engajamento?

Tem a ver com comprometer-se, empenhar ou contratar. É o empenho em uma causa. O engaja-
mento representa a ligação afetiva do indivíduo com um projeto.
 
Enfim, o bom trabalho nos faz feliz, para tanto precisamos observar estes três fundamentos: a exce-
lência, a ética e o engajamento.
 
Para conhecer melhor, acesse o site do Good Project Brasil.
http://thegoodprojectbrasil.org

http://www.thegoodprojectbrasil.org/
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