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Não sendo composta apenas por artistas, a cena eletrônica e todo o setor de eventos abrange 
muitos outros trabalhadores como produtores de eventos, seguranças, proprietários de casas de 
festas, managers, entre outros que sobrevivem de eventos e hoje se sentem abandonados e sem 
nenhum tipo de assistência ou auxílio do governo.

DJ Vinny Santos em uma das suas apresentações na Twitch – Foto Reprodução.

Após um ano de Covid-19, como está o setor que vive a maior crise da história.

Há um ano o Brasil vive um cenário que foge de todos os planos e expectativas que os brasileiros 
tinham. A pandemia chegou de surpresa e além de mais de 12 milhões de infectados e mais de 
300 mil mortos, segundo dados do site governo federal, milhares de pessoas também acabaram 
perdendo seus empregos.

FocandoFocando na música, a realidade é ainda pior, sendo os primeiros a parar e tanto tempo sem shows, 
o setor de eventos vive uma crise e profissionais da área já não tem esperança em voltar a trabalhar 
tão cedo. No início, muitos DJs buscaram se reinventar e recorreram às lives como meio de conti-
nuar ganhando visibilidade e ter um contato maior com o público.

“Percebi que aqueles que conseguiram manter uma constância nas lives hoje conseguem se 
manter disso. Vi também muita gente investindo em festas híbridas e vem sendo bem aceitas. Por 
outro lado, percebi que dos shows online o público enjoou, tem muito a questão de sentir, quando 
o DJ sente a energia do público e o público se emociona com o artista, e isso acaba fazendo falta.”

– Vinny Santos, DJ de João Pessoa – PB que aproveitou o tempo sem shows presenciais para se de-
dicar às lives transmitidas pela Twitch.

Empório Café, boate localizada em João Pessoa – PB – Foto de divulgação.

Os impactos da pandemia na cena eletrônica brasileira

https://covid.saude.gov.br/
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Empório Café em um dos seus últimos eventos antes da
pandemia. - Foto de divulgação.

Empório Café atualmente funcionando apenas como
cafeteria - Foto de divulgação.

reportagem de
Hadassa Crai.

“Nesse um ano de pandemia tivemos campanhas e lives feitas pelos DJs, os artistas abraçaram 
mesmo a casa. Achávamos que em 2021 com a vacina as coisas iriam melhorar mas o que vimos 
foi ela virar o centro de um jogo político. Tínhamos na casa mais de 50 pessoas trabalhando em um 
sábado e todas ficaram sem essa renda. Estamos pedindo socorro mais uma vez, nossa casa tem 
mais de 20 anos e nossa premissa sempre foi poder abraçar todas as tribos, o Empório não é só 
uma boate, aqui as pessoas são quem elas gostam de ser, sem máscaras!” - Rodrigo Cabral, pro-
prietário do Empório Café, maior casa de festas eletrônicas da Paraíba que recebe em maior parte 
o público LGBTQIA+.o público LGBTQIA+.
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AFINIDADE MUSICAL

““Nosso gosto musical é praticamente o mesmo, o que 
muda são algumas vertentes, que às vezes um gosta 
um pouquinho menos, mas ainda assim consegue 
ouvir tranquilamente. E quando se trata do Tribal 
House os gostos são realmente muito parecidos”, 
afirma Lobinha.

DriDri e Naya tocam vertentes diferentes (Dri toca Tribal e 
Naya toca Deep House e Tech House), mas uma ama o 
trabalho da outra e acompanha a outra nas festas, 
quando podem. Além de compartilhar vários sons, Dri 
nos contou que elas compartilham de várias premissas 
em seus sets, como predominância de vocais, alternân-
cia de vocais femininos e masculinos e a mescla entre 
músicasmúsicas atuais e antigas, estas últimas sempre repagi-
nadas.

Yan Bruno e Lobinha - Foto divulgação.

COMO TUDO COMEÇOU

Yan Bruno e Lobinha já eram DJs e produtores há muitos anos, antes de se encontrarem. “Aos 
poucos fomos nos conhecendo pelas redes sociais, e assim fomos criando uma grande conexão 
juntos, até sair o namoro”, relata Yan.

No caso de Fábio e Ademar, eles já se conheciam e eram até da mesma roda de amigos, mas só o 
Fábio tocava.

QuandoQuando começaram a namorar, Ademar pediu que Fábio lhe ensinasse a tocar, mas apenas por 
hobby, para tocar em sociais e festinhas de amigos. E assim foi ganhando experiência, até que 
acabou estreando oficialmente no aniversário de Fábio, uma festa grande, onde ganhou mais visi-
bilidade e foi chamado para tocar em outras datas.

“Foi uma grande oportunidade. Eu sempre gostei muito de música, sempre admirei muito o traba-
lho de Fábio e quando tive a chance de que ele me ensinasse, foi amor à primeira vista por tocar“, 
conta Ademar.

Dri e Naya estão juntas há dois anos. Dri já tocava há 10 anos quando se conheceram. “No início 
da pandemia, estávamos as duas em casa, com equipamento, aí eu comecei a ensinar, a gente 
estava sem nada pra fazer. Mas Naya sempre gostou de música, inclusive ela que vai pra academia 
ouvindo música, faz tudo ouvindo música e eu não, sou uma DJ desnaturada nesse sentido, mas o 
grande lance é que quando a pessoa tem o dom, faz toda a diferença. Ela aprendeu muito rápido, 
daí em diante começou a tocar em alguns lugares que foram reabrindo, como terraço de hotel”, 
conta Dri.

Você sabia que existem na nossa cena 
vários casais de DJs?

Ter um relacionamento com alguém que 
exerce a mesma profissão parece fasci-
nante.

NessaNessa reportagem vamos conhecer um 
pouco do dia-a-dia de alguns casais de 
DJs da cena eletrônica brasileira, falando 
sobre convivência, como lidam com os 
ciúmes e muito mais.

OsOs convidados desta reportagem são: 
Dri Toscano e Naya Galvão (Rio de Janei-
ro); Fábio Dias e Ademar Moura (Goiâ-
nia) e Yan Bruno e Tércia Lima, mais co-
nhecida como DJ Lobinha (Fortaleza).

A gente adora um casal
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Fábio: “Desde que iniciamos na profissão, já entramos sabendo que tem essa questão de assédio 
do público. A gente se respeita bastante, e tenta separar os tipos de assédio, um deles é o carinho 
do público, que é bacana, de outras atitudes que não são tão legais. O Ademar é mais ciumento 
na minha visão porque ele vivenciou mais uma época em que só eu era o DJ, mas agora que os 
dois tocam, e como quase sempre nós estamos juntos, as pessoas respeitam mais”.

A QUESTÃO DO CIÚMES: COMO 
LIDAR? E QUEM É O MAIS CIUMENTO

Yan: “Ultimamente estamos mais tranqui-
los quanto a ciúmes, mas do casal eu sou 
um pouco mais ciumento”

“Nenhuma das duas é muito ciumenta, a 
gente lida muito bem com isso, inclusive 
a gente olha pras pessoas juntas, a gente 
ri, a gente não tem esse problema não, 
acho que somos um casal de sapatão 
meio viado, a gente na verdade é um 
casal de sapas viadas, graças a Deus 
(risos)(risos).”

“A Naya toca no meio hétero, linda, né, 
os homens dão em cima direto, mas 
direto mesmo, se eu for me aborrecer 
com isso, se a gente for se estressar com 
isso, a gente não vive.” conta Dri.

Fábio e Ademar - Foto Reprodução / Instagram.

Naya nos contou que: “Já rolou, sim, mais de uma vez, lá no Hotel, a gente às vezes toca um B2B 
pra não ficar cansativo, pois é muito tempo tocando. Mas de um modo geral é mais difícil, pois 
como tocamos estilos diferentes, o contratante que chama a Naya é porque se interessa no meu 
som e o que chama a Dri é porque se interessa no Tribal”.

ROLA UM B2B?

Yan e Lobinha: “Sim, já tocamos várias vezes 
juntos e adoramos cada minuto de set!”

Fábio:Fábio: “A estreia oficial do Ademar foi justo 
um B2B comigo, no meu aniversário. Depois 
disso a gente já fez outras vezes B2B em festa, 
a galera pede muito, isso é muito bacana, a 
gente curte muito tocar juntos. E às vezes 
também tocamos separados no mesmo line”.

Ademar:Ademar: “E os últimos B2B têm sido épicos, 
bem legais mesmo. Quanto mais a gente tem 
a chance de tocar junto, mais legal vai ficando, 
mais a gente evolui quanto à naturalidade, a si-
nergia, a presença de palco… O que o pessoal 
mais gosta de ver hoje em dia, além da música, 
somos nós dois juntos”

Dri Toscano e Naya - Foto Reprodução / Instagram.

Fábio: “Temos bastante afinidade, em termos de pesquisa musical, mas cada um dos dois tem sua 
própria identidade musical. Seja em sets gravados ou ao vivo, conseguimos manter nossa individu-
alidade, mas quando tocamos juntos temos muita sinergia”.

“Essa sinergia nossa tocando vem muito do nosso dia-a-dia, mesmo por conta da nossa convivên-
cia, da nossa rotina”, conta Ademar
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DE NAMORAR OUTRO DJ

Lobinha: “A vantagem é que podemos sempre falar do mesmo assunto hahaha…, música nunca é 
demais pra nós!”

Yan: “Desvantagem? Nenhuma.”

Fábio e Ademar - Foto Reprodução / Instagram.

A PANDEMIA, E COMO MANTER O RELACIONAMENTO SAUDÁVEL DIANTE DAS DIFICUL-
DADES

Yan: “Esse é o momento de nos unirmos para enfrentar esse grande problema em que o mundo 
vive, então essa é a hora de um ajudar o outro da melhor forma possível. Discussões ou situações 
desagradáveis é o que menos queremos nesse momento difícil, então assim mantemos um relacio-
namento saudável e feliz com certeza!”

Dri nos conta tudo: “Convier é uma arte. Os dois lados tem que aprender a ceder um pouco, 
porque todo mundo tem suas manias, todo mundo tem seus hábitos, isso fica muito mais evidente 
quando você começa a passar muito tempo junto. Uma coisa que a maturidade me ensinou é que 
nunca ninguém vai ser exatamente do jeito que a gente é. As pessoas são diferentes, tem sua indi-
vidualidade. Então se você não aprender a ceder um pouco, conviver, desestressar, você não vai 
dar certo com ninguém. Os relacionamentos hoje em dia já são descartáveis, tem 2500 pessoas 
disponíveis o dia inteiro nas redes sociais, tem sempre alguém dando mole, sempre alguém te 
quequerendo, então ou você cultiva seu relacionamento ou então cada hora você vai estar com uma 
pessoa diferente, experimentando algo novo que nunca vai dar certo”, finalizou Dri.

Fábio: “Desde o início da pandemia a gente fez um acordo: Não vamos nos separar durante a pan-
demia. Mas mesmo assim teve alguns momentos em que um ou outro fraquejou, já que é um tipo 
de situação muito difícil. Nessa hora um consegue dar força pro outro, apoiar o outro, mostrar o 
melhor caminho, achar soluções, pensar positivo, mas acredito que estamos passando muito bem 
pelo processo todo da pandemia”.

Ademar: ”A gente acredita que a base de um relacionamento é muita conversa, muito diálogo, a 
gente tem a liberdade se se abrir um com o outro, o máximo possível e ter muita transparência, 
falar o que está sentindo. Dessa forma a gente consegue ajudar um ao outro”.

Dri e Naya - Foto Reprodução / Instagram.

Yan Bruno e Lobinha - Foto divulgação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Yan e Lobinha: “Mantenham-se firmes e fortes nessa grande luta em que estamos vivendo. Tudo 
isso irá passar e todos iremos voltar novamente aos palcos que é o que mais amamos fazer na vida! 
Cuidem-se!”

Dri:Dri: “É muito legal quando duas pessoas estão afinadas com alguma coisa, eu agora produzo 
eventos também, ela gosta de estar comigo, gosta do que faz, se descobriu. Isso pra mim é uma 
realização, estar com uma pessoa que me entende de verdade. Às vezes você está cansado, no 
meio da semana e precisa fazer uma social, sabe aquela máxima de quem não é visto não é lem-
brado? Então, no meu relacionamento anterior a pessoa não entendia isso, as pessoas têm dificul-
dade de entender e ela como DJ entende e sempre quer me acompanhar, então é muito bom”.

Dri Toscano e Naya - Foto Reprodução / Instagram.

Ademar completa: “Durante meu set fui tendo um feedback muito bom das pessoas que estavam 
assistindo, fazendo comentários, emocionadas, curiosas querendo saber quem era esse DJ, ai no 
final da live o produtor me convidou para ser residente da festa também, então foi algo que me 
deixou e nos deixou muito emocionados”

HISTÓRIAS INUSITADAS E EMOCIONANTES 

Lobinha: ”A primeira vez em que fizemos B2B juntos 
com certeza foi algo mágico e emocionante para 
nós”.

Dri:Dri: “Vou contar uma história muito engraçada, 
minha mulher não tem nada a ver comigo, ela é 
perua, de cabelão, mais nova que eu, anda de vesti-
do, já eu sou sapatão total. Ela estava tocando numa 
festa com o público na maioria hetero, e precisou ir 
ao banheiro. O banheiro era muito longe, então eu 
fiquei no som, parada ali na frente, pra virar a música 
casocaso fosse necessário e ela ainda não tivesse volta-
do. Aí veio um cara que acompanha, segue ela nas 
redes sociais e falou pra mim: Pô irmão, ou eu estou 
muito doido, mas tu não é a Naya, cadê Naya? Não 
pô, Tá muito diferente! Só sei que eu ri tanto, que 
quando ela voltou, ele falou: Pô brother, ainda bem, 
caraca aí, eu não tava entendendo nada, eu te sigo 
no Instagram (risos)”.

Yan Bruno e Lobinha - Foto divulgação.

Naya: “Eu só vejo vantagens. Se as duas pessoas tiverem a cabeça que a gente tem, não forem ciu-
mentas, é o melhor dos mundos. Final de semana ela vai pros eventos dela, eu vou pros meu even-
tos, no meio de semana a gente pode viajar, a gente pode pegar uma praia, termos nosso tempo 
juntas, eu só vejo vantagens nesse sentido”.

Fabio: “Vantagem é poder estar em casa, compartilhar músicas, fazer resenhas juntos, fazer B2B, 
mostrar alguma novidade. Como eu sou produtor, muitas vezes eu peço opinião para ele do que 
ando fazendo.”

Além de poder acompanhar e o crescimento do seu parceiro. De desvantagem tem o nervosismo, 
a gente por incrível que pareça fica mais nervoso quando está tocando e o outro está na plateia. 
Viajar para tocar e nem sempre poder levar o outro junto, essa distância é uma desvantagem.

Ademar: “Outra vantagem é podermos curtir as festas juntos, poder ter a liberdade de ter uma 
conversa mais técnica com o outro sobre trabalho. As desvantagens são essas mesmas que o Fábio 
falou, mas a gente consegue lidar bem”.
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Fábio e Ademar - Foto Divulgação / @renatamendanhafotograa

reportagem de
vitor faria.

Fabio nos conta: ”Alguns casais buscam manter muito sua individualidade, mas nós percebemos 
que fazendo as coisas juntos, temos mais sucesso, as coisas dão mais certo. A gente mora junto, 
depois a gente começou a compartilhar a profissão de DJ também e agora somos sócios de uma 
loja, a Inhai Brasil, que é voltada para o público LGBTQIA+, que fica aqui em Goiânia, mas que tem 
um site e entrega para todo o Brasil. Tem sido muito bom também a gente compartilhar essa socie-
dade, graças a Deus tem dado tudo certo”.

Ademar completa: “Fazemos tudo junto, resumidamente. Acreditamos no amor”

https://www.instagram.com/renatamendanhafotografia/
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Vitor Faria. “
Mais vale deixar sua faixa sem distorção
(o ouvinte que lute para aumentar o
volume) do que deixá-la “clipando”.“

DJs costumam usar softwares de edição de áudio para fazer pequenos ajustes, deixar a música 
mais ao seu jeito, copiando ou cortando alguns trechos, inserindo elementos…

Isso é ótimo, ajuda a diferenciar o SET. Vai construindo sua identidade musical.

Durante a pandemia, com mais tempo livre, alguns profissionais que não manjavam muito do as-
sunto, se dedicaram a fazer cursos de produção musical.

Então seguem aqui nove dicas para quem está iniciando nesse maravilhoso mundo:

1)1) Tenha autocrítica. Só se intitule produtor se realmente o for. Fazer mashups e edits, por melhor 
que sejam, passa longe de produzir um remix do zero: criar loops de bateria, linhas de baixo, melo-
dia, harmonia, demais elementos, encaixar acapella, mixar e masterizar, entre outras etapas.

2) É tão básico que nem deveria estar aqui, mas ao utilizar elementos de outras músicas, o autor 
deverá ser citado (no título e no créditos). Não dar o devido crédito é plágio. Nunca faça isso, ainda 
que seja de uma música antiga ou desconhecida: sempre haverá um ouvido treinado de alguém 
que vai identificar na hora o plágio. Melhor dar o crédito do que passar vergonha, não é mesmo?

3) Controle a ansiedade para lançar algo novo. Às vezes, por estarmos imersos no projeto, não 
conseguimos perceber certos detalhes que só o distanciamento permite.

Vai muito do método de trabalho de cada um, mas por exemplo se você ficar 2 dias longe do DAW 
(Software de Produção Musical), quando for sentar e ouvir seu trabalho de novo, terá outra percep-
ção e provavelmente encontrará vários erros que não tinha se atentado.

Mostre antes, com calma, a amigos que entendem do assunto, que possam dar um feedback sin-
cero, construtivo. É aquele ditado: feijão no dente e mashup fora do tom, só amigo de verdade 
avisa.

4) Fazer mashup não é somente encaixar o hit do momento na sua base favorita. Músicas não são 
peças de Lego. Um mashup bem feito é quase uma obra do acaso. Não force a barra para encaixar, 
sob pena de ficar uma sofrência.

5) Se for vender uma música/remix/mashup, NUNCA libere para download. Mesmo que vaze. 
Quem comprou a faixa se sente péssimo. Ou então só libere anos depois. É mais sensato.

6) Não ceda à tentação de comprimir excessivamente a faixa para tocar mais alto em fones de 
ouvido e caixas de som Bluetooth, perdendo qualidade. Certifique-se também de usar limitadores 
de volume. Só produtores mais experientes podem abrir mão do limitador no canal Master.

Nove dicas para
quem está
começando
a produzir
música
eletrônica
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vitor faria:
colunista música.

7) Não exagere demais nas palmas (claps), corre o risco de ficar parecendo o Xou da Xuxa. Caso 
for usar apitos, buzinas e gritos, use com moderação.

8) Excesso de elementos de percussão atrapalham a execução de sua faixa pelos outros DJs, tor-
nando as passagens mais difíceis. E mesmo que sejam executadas corretamente, ficam confusas. 
Menos é mais, serve pra tudo em produção. Menos é mais!

9) Foco é fundamental. Melhor terminar um projeto, (mesmo que não fique perfeito e você não di-
vulgue) que pelo menos serviu para o seu aprendizado e crescimento, do que ter vinte projetos em 
andamento e nunca terminar nenhum.
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Sua versatilidade a leva para lugares como festas eletrônicas, eventos de rap e funk, festivais, or-
questras (primeira travesti a tocar na Sala São Paulo), espetáculos de teatro, cabarés, casas de jazz 
e blues e rodas de samba. No final de 2018, lançou a gravadora Trava Bizness, a primeira gravado-
ra da história focada em artistas trans, onde produziu artistas como PamkaPauli, Alice Guél, Verô-
nica Valentino, Veni, Marina Matheus, Natt Maat, Albert Magno.

Conheça agora um pouco mais da trajetória de sucesso de Malka:

Com mais de 20 anos de carreira, tem muita história para contar, mas conta como foi o início 
da sua trajetória, como tudo começou.

VVenho de uma família com músicos. Meu bisavô, Horário, foi o primeiro que tenho conhecimento: 
um caboclo que tocava sanfona depois do trabalho e nos casamentos da região de Santa Rosa do 
Viterbo. Meu pai depois tomou o caminho tocando trompete como profissão até seus 26 anos. 
Com isso, a influência da música na minha família foi muito grande e comecei a tocar desde cedo, 
pois em casa quando era nova, mesmo morando a família toda em um quarto só, neste mesmo 
quarto tínhamos um órgão Spark da época de bandas do meu pai. Comecei a tentar tocar esse 
órgão desde cedo. Minha mãe disse que quando cheguei do hospital, a primeira coisa que fiz foi 
esticaresticar o braço para alcançar as teclas e que eu sempre chorava para ela me deixar ficar a frente 
dos teclados. 

Ingressei em aula de teclado aos sete anos e meus pais na época fizeram um esforço tremendo 
para poder pagar e fiz aulas durante um ano e meio, que foi possível na época. Lembro que aos 7 
anos de idade me apresentei no teatro municipal de São Caetano do Sul em um recital, tocando o 
tema de jazz “In The Mood” e desde então soube que aqui seria minha salvação ou perdição.

Malka. “

Lembro que aos 7 anos de idade me apresentei
no teatro municipal de São Caetano do Sul em
um recital, tocando o tema de jazz In The Mood,
e desde então soube que aqui seria minha
salvação ou perdição.

“
Foto de divulgação.

Vinte anos de carreira musical e 
uma trajetória única. Malka atua 
como produtora musical, compo-
sitora, cantora, multi-instrumen-
tista, DJ e educadora, transitando 
por diversos gêneros musicais em 
parcerias e projetos solos. 

Malka: desde sempre com a Música
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Malka (a esquerda) durante a gravação do clipe Pimenta. Foto de divulgação.

Você também levanta várias questões na sua música. Conte-nos sobre a importância de levan-
tar a discussão sobre transfobia, racismo e exclusão social.

Eu acredito que tudo é política, porque mesmo o estado de passividade é uma escolha política. A 
arte reflete o momento em que vivemos. Hoje eu tenho voltado minha criação para uma arte 
menos politizada, digamos assim, creio que os artistas que eu produzo tenham mais contato direto 
com esse tipo de discussão de forma direta. É sempre importante entender que o corpo trans é, 
por si só, um corpo político e não necessariamente essas questões precisam ser levantadas nas mú-
sicas, mas penso que cada artista toma seu rumo como bem entender e com liberdade do que 
bem entender. Meu ponto é: não é por ser travesti que eu tenha obrigação de fazer uma arte politi-
zada, a arte deve ser espontânea ao meu ver e abordar questões que eu precise abordar para mim 
mesma e depois para a sociedade. Eu me encontro em um momento diferente agora, pensando 
mais numa música que seja universalizada e que as minhas vivências também sejam naturalizadas. 
Muitas vezes o que é visto como político por uns é somente um estado natural dos nossos seres 
em estado de sobrevivência. 

Malka. “
Eu acredito que tudo é política, porque
mesmo o estado de passividade é uma
escolha política.“

Falando sobre a primeira gravadora voltada para artistas trans no Brasil, o nome por trás da 
Trava Bizness é Malka Julieta. Conte-nos como foi a criação dessa gravadora e fale um pouco 
dessa história e da importância que ela representa. 

AA gravadora foi um marco importante para a época que existiu, mesmo que curta, e creio que per-
mitiu uma possibilidade de existência musical fora dos padrões da cisgeneridade. Depois dela, 
abriram duas gravadoras voltadas a pessoas trans aqui e entendo que esse é o mais importante 
legado: abrir novas perspectivas de existência. Foi um momento muito rico de trocas muito inten-
sas e experiências transformadoras. Ela foi criada pois precisava ser criada, quase como um movi-
mento natural. 

Foto de divulgação.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l-yUIbaXpVo&t=51s
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Tenho trabalhado em muito conteúdo de audiovisual e teatro, que também saem ainda esse se-
mestre e por último mais pro fim do ano pretendo lançar meu álbum pela Mamba Rec, gravadora 
da festa Mamba Negra da qual sou residente. Esse álbum está pronto desde o ano passado espe-
rando a pandemia acabar para seu lançamento. Estou muito ansiosa e feliz por mesmo com tudo 
que está acontecendo conseguir me movimentar e crescer tanto, e com muitas expectativas em 
torno desses lançamentos.

Pretendo ainda me conectar com outros artistas 
da região como o Pedro Regada dos Alquimis-
tas, com Luana Flores que temos namorado de 
aprontar juntas e por PE com Libra e outros ar-
tistas que tenho contato na região. Vim para cá 
para aprofundar a relação com os artistas nor-
destinos que tenho tanto carinho e contato 
desde sempre e entender melhor e de perto 
tudo que permeia suas musicalidades e vonta-
des de vida. Aprontei um EP novo por aqui em 
Natal com muitas participações babadeiras e 
venho trazer um lado meu bem diferente com 
músicas pra cima e numa pegada mais pop, 
sempre misturadas ao meu som típico eletrôni
co de pista, mas com um toque mais brasileiro 
desta vez. Logo lançaremos esse EP por volta 
de junho, com vídeos e um grande apoio que 
vem por trás para ajudar bastante nossa cami-
nhada. Uma das músicas do EP será lançada em 
coletânea em vinil promocional pela Colcci, ao 
lado de nomes fortes da cena eletrônica, como 
Gezender, Due, e nesse mesmo disco marca a 
estréia de uma música cantada pela Bruna Mar-
quezini, que também estará no disco da marca.

Foto de divulgação.

Foto de divulgação.

E sobre projetos de estúdio, o que você tem trabalhado? Como é o processo criativo?

TTem muita coisa acontecendo nos últimos tempos. Tenho trabalhado muito com uma artista origi-
nária mexicana chamada Mare Advertência, minha conexão no México estabelecida em 2020 deu 
muito frutos bons para esse ano. Lá eu conheci e tive oportunidade de produzir Ah Mer Ah Su, uma 
cantora de Los Angeles Califórnia que esteve aqui no Brasil em janeiro para produzirmos seu novo 
álbum que será lançado no fim deste ano. Tivemos muitas participações especiais de pessoas 
muito poderosas no mundo da música, sejam do Brasil ou dos Estados Unidos, estou doida para 
poder compartilhar com vocês, mas como se trata de um projeto grande e precisa ser feito com 
calma,calma, nossa idéia é lançar ele de outubro para frente, talvez até em 2022, o que me agrada muito, 
já que nessa fase da minha carreira estou tendo oportunidade de trabalhar com tempo para chegar 
na qualidade desejada. 

Tenho me cansado muito de trabalhar em produções fast-food, e fazer as coisas com carinho e pa-
ciência tem me mostrado como podemos chegar numa qualidade muito maior de resultado. Vim 
para Natal depois dessa produção a convite da minha amiga Luísa Nascim, da Luísa e os Alquimis-
tas, e aqui estou, produzindo com artistas que amo, como ela, Potyguara Bardo, Dandarona Luz, 
Liza Waves, entre outras pessoas. Pretendo ainda no período que vou passar aqui até maio, fazer 
uma ponte para Pernambuco e Paraíba, que é logo aqui do lado para dar continuidade ao projeto 
de EP que venho tocando ao lado de Pri Zeferino e com participações de Jéssica Caetano e Afroi
to. 
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Para encerrar, conte nos algo, um momento importante de sua carreira que gostaria de com-
partilhar

Eu acho que um dos pontos de virada da minha carreira foi a conexão com a BadSista em 2018, 
quando nos conhecemos nos grudamos e até hoje temos feito projetos juntas, como alguns traba-
lhos de mix, produções em parceria, seja de músicas nossas como com a Jasmine INfinite de NY, 
ou minha ajuda no arranjo de “Quem Soul Eu?” da Linn da Quebrada, ou o próximo single da Mare 
Advertência que produzimos juntas. Ela me potencializa muito e sempre é muito sincera sobre a 
qualidade do meu trabalho e isso é muito valioso pra mim. Através dela eu conheci a Mariana Boa-
ventura, da Pantera Cartel, que me apoia muito no crescimento da minha carreira e foi a pessoa 
que soube pela primeira vez na vida entender como vender meu trabalho e me ajudar a prosperar. 
Amo muito essas duas mulheres na minha vida e são pontos importantíssimos de virada na minha 
história.

Malka Julieta
Produtora Musical

malka.ramirez@gmail.com

INSTAGRAM

FACEBOOK

reportagem de
Daniel Asafh.

mailto:malka.ramirez@gmail.com
https://www.instagram.com/malkajulieta.b/
https://www.facebook.com/malka.travabizness


16

Victor Fernandes. “
Não importa o tamanho do público,
grande ou pequeno, o importante é
levar um som de qualidade.“

Dopamina é o nome do projeto que vem ganhando destaque nas Line Up’s das festas do nordeste. 
Com embalos dançantes e psicodélicos, o seu som tem tomado as pistas  de forma arrebatadora 
tornando-as cada vez mais lotadas e frenéticas.

João Victor, de 27 anos, nascido e ainda residente em João Pessoa-PB, ao longo de sua construção 
viajou praticamente o país inteiro, conhecendo vários lugares e culturas diferentes. Apesar disso, 
Victor afirma “por onde eu for, quero levar o nome da Paraíba comigo”.

OO desejo e a performance de sempre procurar investir no melhor jeito de entregar o seu trabalho 
ao público fez com que hoje Dopamina seja um dos nomes mais pedidos em eventos de música 
eletrônica, bem como seu grande alcance de público através dos acessos nas plataformas digitais.

AtualmenteAtualmente o projeto é integrante de um núcleo de DJs chamado Multiverso Coletivo, que movi-
mentam a cena psytrance no nordeste. Tem parceria firmada com a Barracuda, o primeiro Head 
Shop da Paraíba. É agenciado pela DKbookins e recentemente ganhou dois convites para se tornar 
residente de duas das maiores festas eletrônicas do nordeste : Underground (Fortaleza), Bug Open 
Air (Pipa- RN).

Qual a importância da música na sua formação como indivíduo? Conte sobre como a música 
esteve presente durante a sua trajetória.

A música veio desde criança, sou filho de pais separados, então tive a sorte de conviver com am-
bientes diversificados e ricos no quesito musical. Por parte de pai, a galera é berço de ouro em 
samba de partido alto, pagode, então eu cresci de um lado ouvindo Arlindo Cruz, Bezerra da Silva, 
Mart’nália, Zeca Pagodinho etc. Por parte de mãe, a influência na música puxou mais pro lado do 
nosso Rock Nacional, Legião Urbana, Pink Floyd, Beatles etc.  Meu avô por parte de mãe era apai-
xonado por Belchior, Chico Buarque, grandes nomes da MPB que, alinhados aos outros estilos, me 
deram a sorte de conviver num ambiente eclético e rico. 

Foto de divulgação.

Dopamina: o neurotransmissor que está bombando na cena
Psy Trance do nordeste!
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Sabemos que são muitos os obstáculos enfrentados no mundo artístico. Relata pra gente 
quais foram seus maiores desafios enfrentados ao longo desses anos de carreira e como lidar 
com a dificuldade de ser DJ em um ano de pandemia?

ComeceiComecei tocando, ganhando cachê e tals e com pouco tempo eu já comecei a viver da música, 
depois de 01 ano de projeto, em Setembro de 2018, meu avô faleceu, ele era meu pai. Aquele foi 
o momento mais difícil da vida pra mim, eu nunca tinha perdido ninguém, e foi muito sinistro 
porque eu moro com minha avó e eu tinha que mostrar que tava “tudo ok”, mas não tava “tudo 
ok”.

Victor Fernandes.

“
Reconhecer suas qualidades não
é falta de humildade.“

Como começou o seu contato com o  mundo Psy e como foi o caminho percorrido desde o 
desejo de trabalhar com a música até a sua formação como DJ?

ÉÉ engraçado, como eu me interessei com esse fato. Eu não tinha pretensão. Fui a minha primeira 
rave em 2014 e desde então pensei: “Esse é meu mundo, é aqui que quero ficar”. Comecei a ir 
para todas as festas e depois eu comecei a escutar e conhecer DJs e selecionar as linhas do psy 
que eu me identificava, com isso também comecei a selecionar as festas que eu ia. Teve um Carna-
val, em que um DJ tocou e me deixou ouvir pelos fones de ouvido dele a mesma música que a 
pista estava ouvindo, eu achei incrível. Passado o Carnaval, baixei um app no celular parecido com 
um jogo, no qual era possível fazer mixagens de sons. Aos poucos fui observando e aprendendo a 
mexermexer no app, onde fui conseguindo fazer algumas das minhas primeiras mixagens. Mostrei uma 
dessas mixagens para um amigo meu que era DJ, ele super aprovou e com isso passou a me mos-
trar mais coisas a respeito de equipamento, programas de mixagens, noções de produção etc. 
Com o programa de mixagem baixado no computador de uma amiga minha, eu ia produzindo e 
mandando pro meu amigo DJ e recebendo os feedbacks, foi dessa forma que fui começando a 
fazer as primeiras produções e me descobrindo como artista. Comecei a brincar e começou a dar 
certo. De repente eu ia nos churrascos, alguns DJs tocavam e eu pedia: “Deixa eu tocar uma ai”. 
Em um desses  churrascos, um dia toquei 02 horas seguidas eu percebi que a galera realmente 
estava gostando do meu som, foi quando eu realmente pensei: “Eu acho que sou apaixonado pela 
música, eu gosto, eu acho que vou ficar nesse rolê, a galera está curtindo.” Meu primeiro rolê fora 
dos churrascos e pra uma galera de verdade, foi na Granja Xanadú, em Agosto de 2017, foi muito 
massa, nesse momento foi quando tive a certeza: “Caramba, é isso que eu quero da minha vida.”  
Após esse evento, toquei em uma Creative Crew festinha Open Air em 2017, dali em diante o pro-
jeto decolou. Sou formado em Administração, fiz planejamentos e cronogramas sobre o projeto e 
hoje eu consegui, em 03 anos, o que eu esperava em 05. 

Vamos falar um pouco sobre a sua vertente musical: 
O psy trance. O que você pode falar sobre o 
gênero? 

Então,Então, O psy trance é como se fosse uma árvore e cada 
folha daquela árvore possui uma  vertente diferente. 
No meu caso, eu tento englobar várias vertentes 
dentro do meu set, seguindo  principalmente pela 
linha do progressive trance, variando entre 130 bpm a 
145 bpm. Eu tento levar para as pistas um som que 
agrade o público como um todo. Levando um pouco 
dede psicodelia, junto com um som que faça a pista ba-
lançar. O “kik” dá esse efeito bolha, que torna o som 
psicodélico e dançante através do bassline. 

Registro da Festa Picco Open Air. (Novembro 2019)

Quais conquistas você visualiza como fundamentais para o sucesso do seu projeto?

EuEu tenho um carinho enorme pelo Rio Grande do Norte, toquei mais vezes lá e as pistas mais insa-
nas da minha vida também foram lá. Então, no início do ano passado, na edição de fevereiro na Mi-
tologic, eu senti as portas se abrirem pra mim. Rolou ainda no início do ano passado a disputa do 
DJ Contest Essential no qual eu fui um dos ganhadores com cerca de 7.000 votos. No início ocor-
reu de forma despretensiosa e acabei ganhando. Ainda no fim do ano passado, toquei na edição 
da La Braba, também no Rio Grande do Norte, e foi onde eu acabei recebendo o convite para inte-
grar o rol de DJ Residente da Undergroud, uma das maiores festas de música eletrônica do nordes
te. Por fim, podemos concluir o ano de 2021 tocando em algumas festas.
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Registro da gravação do Movie : “Dopamina no Paraíso”, lançado no dia 11 de outubro de 2020.
Disponível no canal do Youtube victorfdopamina.

Victor Fernandes e seu Avô o Senhor Luiz
Fernandes, na Academia Paraibana de Letras.
Dia do lançamento do livro de poesias escrito

pelo Senhor Luiz Fernandes. 
(04 de Março de 2016).

Qual a sensação de sentir o seu projeto  em ascensão 
no Nordeste no ano de 2021? E quais planos e expecta-
tivas pro ano que se inicia?

Em busca de dias melhores! A vacina está aí e uma parte 
da população já está sendo vacinada, inclusive minha avó 
foi vacinada recentemente, então isso já me deixa bastan-
te otimista com o ano que se inicia. Sempre em busca do 
melhor! O melhor set, a melhor performance. Ali com o 
público é onde eu me divirto, o trabalho é em outro mo-
mento, em casa outro momento. Ali eu estou me divertin
do levando o meu melhor. Esse ano já estou confirmado 
na Bug Open Air, que é uma festa de grande público atu-
almente aqui no nordeste no qual também fui convidado 
para me tornar residente, a expectativa é enorme para 
este evento. Lancei recentemente a track “Metamorfose” 
em parceria com o Singledrop.music que tem um vocal do 
Raul Seixas, que é uma das minhas influências. Ainda esse 
ano, também quero lançar um álbum com várias tracks re-
mixadas com vocais da MPB, como por exemplo Jorge 
Bem Jor, Tim Maia, Chico Buarque, Zé Ramalho etc. Tenho 
um planejamento no qual eu pretendo lançar a cada 03 
meses uma nova track, então para esse ano vem muita 
track nova!

A primeira aconteceu no Jardim da minha casa, foi incrível, a galera curtiu muito. Fiz lives com 
drones, toquei em picos paradisíacos, um deles foi o litoral sul da Paraíba, num braço de rio. Foi 
surreal, a galera chegou a comparar com grandes canais do Youtube que possuem esse estilo de 
gravação, pra mim foi muito gratificante. Não tinha canal, fiz depois disso, e a resposta do público 
já no primeiro vídeo foi incrível.

2020 foi um ano muito tenso, mas não 
posso dizer que posso reclamar sobre o 
ano em relação ao meu projeto.  Nesse 
sentido, foi um ano maravilhoso. Em 
meio a uma pandemia, eu precisei bolar 
meios e estratégias para levar o meu pro-
duto até as pessoas, então eu comecei a 
quequerer investir nisso. Pensei em seguir a 
ideia das lives que estava em alta nesse 
período, mas eu queria fazer diferente. 
Não bastava simplesmente ligar a 
câmera do celular e tocar. Eu queria qua-
lidade, então investi nisso. Eu queria uma 
filmagem de qualidade, um equipamen-
to de som que reproduzisse da melhor 
forma o meu set pelo ao vivo. Início do Projeto.  Festa Creative Crew, 06 de novembro de 2017.

Assim, eu nunca tinha sentido o verdadeiro significado da dor de perder alguém. As únicas vezes 
que eu tinha chorado, era quando havia quebrado meu dedo jogando Handebol e quando meu 
avô morreu, então foi bem difícil pra mim, porque todo fim de semana eu ia tocar e eu sempre fui 
“magrelo”, mas eu sempre fui atleta. E depois disso, eu entrei em uma depressão e perdi 10 kg. O 
meu projeto era minha válvula de escape, eu me desprendia da realidade com a música. O Dopa-
mina era tipo um personagem. Eu largava todos os sentimentos, as tristezas. Divertia a galera, me 
divertia e quando eu saia do palco tinha que enfrentar toda a realidade. Foi muito difícil. Fim do 
anoano de 2018 foi muito difícil, réveillon desse mesmo ano fui pra Recife curtir a virada em uma Es-
sential  e voltei decidido a acordar do luto e traçar novas metas e planos para o novo ano que en-
traria. Comecei a compreender melhor a missão do meu avô aqui na terra e comecei  a pensar nos 
projetos e, consequentemente,  comecei a realizá-los.  

https://www.youtube.com/channel/UC_btM3s5g3Y6W6mqRkIfd1Q
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reportagem de:
Adna Dantas.

Assista ao vídeo
Dopamina & Single Drop

Metamorfose

Ouça Perfect Halloween de Dopamina
Psytrance no SoundCloud

Capa do lançamento da Nova track “Metamorfose”.
Um collab com participação do DJ Single Drop.music. 
10 de Fevereiro de 2021.

Quais suas inspirações dentro da cena Psy trance?

Emind, Muribi, Single Drop, Freedom Fighters, Captain Hook, Groundbass, Burn in Noise, Loud.

Ouça os Sets:

Registro do Movie “Ponto de Abdução” gravado em Barra de Gramame Sul. Local conhecido como “Porto dos Aliens”. 
22 de Julho de 2020.

https://soundcloud.com/dopaminamusic/dopamina-single-drop-metamorfose?ref=clipboard&p=a&c=1
https://soundcloud.com/dopaminamusic/perfect-halloween?ref=clipboard&p=a&c=1
https://www.youtube.com/watch?v=bfI6QXzfAOY
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Ruan Antonio “
Eu acredito que hoje em dia ser DJ
além de levar música de qualidade
para pista tem que ter a nossa interação
com o público, performance e técnica.

“

Ruan Antonio iniciou sua carreira em 2014 em Maringá, tocando muito Pop, Eletropop, Trap e 
House. Em 2018, foi convidado a trabalhar com produção em Campo Grande onde desenvolveu 
mais sua vontade de se aprofundar e tocar “Tribal”.

Vamos descobrir como foi essa transição do Pop ao Tribal e como a produção de festas e a produ-
ção musical influenciam no som de Ruan:

Após anos tocando pop, em que momento você decidiu mudar sua vertente e investir na sua 
carreira tocando Tribal House?

Então, meus sets sempre foram bem misturados, do Pop ao Tribal, mas algo mais leve e com mais 
vocais, porém, foram se passando os anos e foi acontecendo naturalmente. Já tinham festas que 
quando viajava eu só tocava Tribal com um pouco de EDM que é o mais comercial, mas a chave 
virou quando eu produzia festas e comecei a estudar mais o universo da música eletrônica, foi aí 
que me apaixonei e resolvi investir 100% no Tribal. 

Ruan Antonio “

Eu sempre fui ligado à música, minha
primeira memória de ouvir música
eletrônica foi com meu pai viajando
de carro, ouvíamos muito eurodance
e os lendários Summer Eletro Hits que
são minhas referências até hoje.

“

Com apenas 24 anos, nossa revelação desta 
edição já carrega uma bagagem de produção de 
festas, produção musical e alguns clubes de peso 
em seu currículo.

Foto de divulgação.

Ruan Antonio: da produção às cabines
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Ruan Antonio “
Mesmo quem não quer produzir,
estudem teoria musical, escala tonal,
porque isso vai facilitar muito na hora
de fazer uma mixagem perfeita.

“
Foto de divulgação - The Week Rio.

Ser DJ hoje não é apenas tocar, mas apresentar um diferencial nas cabines. Como você cativa 
as suas pistas?

ComoComo disse, DJ não é apenas tocar, eu acredito que hoje em dia ser DJ, além de levar música de 
qualidade para a pista, tem que ter a nossa interação com o público, performance e técnica, o dife-
rencial é ser transparente com meu público e entregar toda minha essência, energia e alegria. Isso 
é uma questão de feeling, às vezes idealizo um set que quero levar, mas quando chego no evento, 
sinto uma energia diferente e sigo meu instinto e vejo como a pista responde. Tenho prazer em ver 
as pessoas alegres, se divertindo e, claro, sempre me divertindo muito com o público, essa é a 
troca que eu tenho com quem está assistindo meu show.

Você acredita que seu conhecimento em produção de festas influencia no seu trabalho como 
DJ?

SemSem dúvidas, até para a parte de contratações. Quando eu cuidava da minha carreira sozinho isso 
me ajudou muito, sobre noção de valores e fechar contratos, hoje em dia eu tenho um agente, 
então ele cuida disso, mas quando eu era sozinho isso tinha um peso maior. E na produção do 
evento você consegue enxergar tudo mais amplo, desde luz, LED, até mesmo o próprio som, eu 
digo que a produção de festas me trouxe uma experiência absurda para eu pegar todo tipo de 
pista e ter feeling sobre o que meu público quer ouvir.

ComoComo foi sair das pistas de Campo Grande e ter a oportunidade de tocar em uma grande casa 
no Rio de Janeiro? 

ConfessoConfesso que foi difícil, eu já estava no Tribal, já tinha parado com o Pop, eis que surge o convite 
de tocar pop na WALLPAPER na THE WEEK RIO. Pensei muito, porque seria dar um passo para 
trás, mas como diz aquele ditado: a gente dá um passo pra trás para dar dois pra frente. E foi isso 
que aconteceu, eu virei residente da Wallpaper, a única festa que eu me dispus a tocar pop para 
um dia ter a oportunidade de tocar no tão sonhado pistão. Aconteceu muito rápido, cheguei no 
Rio em setembro de 2019 e no carnaval de 2020, no dia 25 de fevereiro, tive a honra de fazer um 
Long Set de 04h30 no pistão de muito tribal. Eu saí daquela cabine tão renovado, vivo e com a sen-
saçãosação de dever cumprido. O que eu fico chocado quando lembro é que eu não tive nenhum nervo-
sismo ou ansiedade, eu me senti pronto pra estar lá, o universo já tinha preparado meu psicológico 
para eu pegar uma pista com 1.500 pessoas, só quis dar meu melhor e foi incrivelmente maravilho-
so.

Foto de divulgação - Verdant Curitiba.
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reportagem de
monique pinto.

Como você vê a sua música antes e depois do curso de produção musical e o que faz para 
inovar nos seus sets?

Nossa,Nossa, isso foi um divisor de águas, hoje em dia minha mixagem e técnica é totalmente diferente, 
meu ouvido ficou mais aguçado, eu tive que estudar muita teoria musical então isso na hora de 
montar um set ou apresentação fica tudo mais harmônico, como eu disse você ter noção de teoria 
musical te ajuda muito a deixar tudo redondinho e perfeito. Uma dica que eu dou para todo 
mundo, mesmo quem não quer produzir, estudem teoria musical, escala tonal, porque isso vai faci-
litar muito na hora de fazer uma mixagem perfeita. 

Em meio a falta de previsão do retorno do setor de festas e eventos, o que você tem em 
mente para sua carreira?

Eu sempre penso positivo e que tudo vai voltar o mais rápido possível, mas enquanto isso não 
acontece, eu tenho produzido algumas coisas, mas não para lançamento, pelo menos por enquan-
to. Tenho dois projetos de digital show que vamos pôr em prática até agosto, e fazendo as coisas 
conforme for possível, mas é isso estou estudando música, produzindo e criando projetos para 
quando tudo isso acabar eu estar com tudo engatilhado.

SOUNDCLOUD

ÚLTIMO SET 2021

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

https://soundcloud.com/ruantonio
https://soundcloud.com/ruantonio/it-feels-so-good-ruan-antonio-2k21
https://www.instagram.com/DJRUANANTONIO/
https://twitter.com/DJRUANANTONIO/
https://www.youtube.com/channel/UCgyLaZVxH6CTOXKcH2ExOSA/videos
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Batemos um papo com ele sobre esse período de pandemia, sua carreira como DJ, cuidado com 
os artistas da Stars e posicionamento da mesma perante as festas clandestinas. Confira agora:

Um ano se passou e a pandemia mal parece chegar ao fim. Como foi para vocês da Stars 
Group Brazil lidar com a pressão e os ânimos de seus artistas? 

FoiFoi um ano com um misto de sensações. No início da pandemia, demos start ao nosso projeto e 
ao mesmo tempo houve a reclusão e isolamento, cancelamento de eventos e um casting a ser ad-
ministrado. Com tudo isso, primeiro fomos compreender o que estava acontecendo no mundo, 
depois entender como empresa o que poderíamos fazer para que tudo se mantivesse em um certo 
movimento. Agimos digitalmente, como a maior parte das organizações, apresentamos o casting, 
fizemos lives, transmitimos informações, entrevistamos personalidades e, de toda a forma, tenta-
mos manter todos em um movimento colaborativo e constante.

Os artistas, de uma certa maneira, foram os mais prejudicados, porque tiveram que se reinventar 
para que sua arte pudesse ser propagada; com os da Stars, não foi diferente, cada um se adaptan-
do dentro de suas condições e possibilidades. Não foi fácil conter os ânimos, mas fomos aprenden-
do e principalmente entendendo, compreendendo com os erros e por onde poderíamos ir. Com 
tudo temos criado uma uniformidade e temos construído uma relação agência e artista apropriada, 
de duas mãos.

Não tivemos eventos, mas o show não pode parar. Quais foram as estratégias que vocês cria-
ram e seguiram para manter a imagem dos seus artistas de alguma maneira mais ativa sem as 
gigs? 

Diante da necessidade de produzir algo e conteúdo, traçamos planos, alguns efetivos, outros ex-
perimentais, mas de alguma maneira tentamos manter uma chama acesa. Logo no início da pande-
mia fizemos Lives, onde o casting foi apresentado pelo próprio casting, um artista foi apresentado 
por outro artista, até que mostramos todos os nossos artistas. Com isso numa segunda fase, estru-
turamos Lives com conteúdos sempre às segundas, quartas e sextas, sendo os assuntos respectiva-
mente, sobre os bastidores das profissões ligadas a eventos em geral (apresentado por mim), en-
trevistas e/ou temas que estavam sendo tratados no momento, sempre ligado ao entretenimento 
(apresentado pelo casting da Stars) e entrevistas, assuntos ligados a cena LGBTQIA+ com persona-
lidades (apresentado pelo DJ Victor Leben, do casting da Stars).

Thiago Torres. “
...vamos continuar ainda no ponto
de parecermos um jardim de infância
até quando? Por que não nos ouvimos
e dialogamos?

“

Com mais de doze meses de pandemia, 
se manter profissional e ativo sendo do 
setor de eventos foi uma coisa realmen-
te difícil para muitos artistas, empresá-
rios, manager e todos os demais profis-
sionais desse setor.

Thiago Torres é Co-founder da Stars 
Group Brazil, agência de artistas na capi-
tal paulista, além de ser produtor das 
festas Donna, Valente, D’Quinta, Drinks 
e Deejay há 3 anos.

Thiago Torres - crédito de Edmar Martins (@edmarfotografo) &
Stars Studio (@stars.estudio)

Profissionalismo múltiplo na pandemia

https://www.instagram.com/edmarfotografo/
https://www.instagram.com/stars.estudio/
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Eu consegui produzir bastante coisas, como residente do D’Quinta, nas lives do D’Quinta at Home, 
criei sets com uma certa história e contexto para entregar ao público, um deles foi só com vozes fe-
mininas, outro foi só com vozes masculinas, outro foi com alguma mensagem de apoio. Além disso, 
com a pandemia, não pudemos fazer festas de aniversário, e com o objetivo de comemorar com 
alguns amigos, mesmo à distância, fiz alguns sets de acordo com músicas e a personalidade de 
alguns amigos e que foram gerando conteúdo também, a partir daí resolvi fazer alguns sets exclusi-
vos, só com remixes da Britney Spears, Madonna e último da Whitney Houston, que foi dedicado 
aos 9 anos de morte da Whitney, completos em fevereiro de 2021. Com esse gancho, resolvi fazer 
um set exclusivo dela, aproveitei mais outras duas datas importantes, os dias internacionais, da 
mulher e do DJ, e com isso fiz esse último lançamento.

Além de um dos sócios da Stars você 
também é DJ. Conta pra gente como foi pra 
você se manter com a chama acesa durante 
todo esse período de pandemia. E o quão 
produtivo você foi nesses últimos meses?

IniciarIniciar um projeto tão incrível e ousado como 
a Stars, certas vezes tem seu desgaste, como 
qualquer outro trabalho, e o fato de ser DJ, foi 
exatamente o que me trouxe prazer, como 
uma alternativa de aliviar o stress da pande-
mia e também do dia a dia.

Thiago Torres - crédito de Edmar Martins (@edmarfotografo)
& Stars Studio (@stars.estudio)

Muitas agências acabaram perdendo alguns DJs para as festas clandestinas. Isso aconteceu 
com vocês? Qual foi o posicionamento da empresa perante essas questões?

EntendemosEntendemos que como empresa, não poderíamos criar e executar festas, exatamente porque não 
seria certo, honesto e estaríamos descumprindo os decretos exigidos pelo governo. Tentamos du-
rante todo o processo, informar e instruir o casting, pautando o artista com liberdade e 100% de 
consciência, esclarecendo a responsabilidade de cada um. Nossa expertise e assessoria estiveram 
abertas ao que precisassem, mas como pessoa jurídica não poderíamos absorver essa responsabili-
dade. Diante do cenário, a Stars entendeu que deveríamos orientar, mas não poderíamos decidir 
pelo artista, deixando sob a responsabilidade do mesmo a decisão.

A Stars vem em seu processo de estruturação e assim que tivermos liberação oficial para eventos, 
com certeza estaremos “avant garde” para fazer e entregar o melhor.

Assista ao vídeo
Digital Show Senses
Gravado na Stars

Além desse conteúdo desenvolvido para os artistas da agência, utilizamos dois selos de festas, que 
tem como direção de produção do Fabiano Carvalho, fizemos o D’quinta at Home (festa que acon-
tecia no Igrejinha Bar todas as quintas-feiras, com os residentes Gabriel Pinheiro, Rodrigo Tofollo, 
Tiago Santaroza e Thiago Torres), dando oportunidade para outros DJs, não sendo exclusivo para 
o casting da Stars, com o House Music bem in natura até 128 bpms, e também a Drinks (festa que 
acontecia em diversos bares) que vinha com um long set do DJ convidado dando propriedade 
aquele artista e também não sendo exclusivo aos artistas da Stars.

E por último, fizemos Live ShoE por último, fizemos Live Show, com intuito de dar prioridade aos artistas da casa em nossa sede.

https://www.youtube.com/watch?v=7sdw7v2TNsE
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Agora a pandemia está na fase mais tensa e crítica, mas temos a tão esperada vacina e muitas 
outras chegando por aí. Qual a sua opinião sobre o posicionamento do setor de eventos 
nestes mais de doze meses sem eventos? 

EuEu acho que em um contexto geral estamos nadando contra a maré. Venho trazendo em minha 
coluna aqui na Colors, assuntos para refletir e ligados diretamente a esse ponto. Enquanto o setor 
não criar vozes e representantes, que façam expressivamente com o intuito de construir e criar uni-
dade, estamos à deriva. As brigas e discussões sobre o assunto são infinitas, minha opinião bem 
particular, é que ao invés de ficarmos apontando quem está certo ou errado, deveríamos pensar 
em como criar forças de reivindicação de direitos e políticas públicas. Estou certo de que é tudo 
muito bonito e fácil de dizer na teoria, mas precisamos parar de pensar no egocentrismo de achar 
queque seremos e somos estrelas hollywoodianas, e tratar as coisas com seriedade, veemência e luta. 
Enquanto a luta estiver no âmbito da lacração, para provar quem pode mais e quem tá por baixo, 
nunca seremos vistos com total respeito. Estou circuncidando o assunto para o lado dos DJs, clubs, 
baladas, bares  etc, mas é abrangente o pensamento.

Estamos há 1 ano sem poder fazer nada, no sentido jurídico e social, e quem tem respeitado isso, 
muitas vezes, é arrastado pela avalanche de quem tem visto de forma mais individual e de acordo 
com suas necessidades, que também é direito dessa pessoa. Mas aí é que está o grande problema 
e questionamento, vamos continuar ainda no ponto de parecermos um jardim de infância até 
quando? Por que não nos ouvimos e dialogamos? Volto a dizer e encerrar o ponto aqui, isso não é 
um trabalho fácil, nem tão pouco confortável, mas acho que vale nossa reflexão ou pelo menos a 
intenção.

ParaPara finalizar, quais os seus planos para os próximos meses e o quanto esperançoso você está 
para a retomada dos eventos (seja quando for)?

NaNa Stars Group Brazil estamos num processo de reestruturação física, num casarão de 115 anos no 
centro de São Paulo, com grafites do Mena e outros artistas, cuidando de detalhes, bem legais e 
incríveis, a ideia é que nos próximos meses, estejamos com um funcionamento normalizado, total-
mente estruturado e reformado. Além disso, queremos tornar a marca Stars, conhecida em territó-
rio nacional, com o nosso casting, a marca de roupas, a própria estrutura da Stars e mais alguns 
projetos, que logo logo soltamos os spoilers aqui na Colors.

Com a música, nossos DJs tem feito sets especiais e alimentado no nosso Soundcloud (@starsgrou-
pbrazil), cada um dando a sua personalidade, como uma forma de portfólio e para que mais pesso-
as possam ser alcançadas pela marca Stars.

Thiago Torres. “
...ao invés de ficarmos apontando quem
está certo ou errado, deveríamos pensar
em como criar forças de reivindicação de
direitos e políticas públicas.

“

A pandemia me trouxe a possibilidade de ficar em casa, coisa que sempre foi uma dificuldade, pela 
quantidade de coisas que faço e exerço, então me aprofundei em pesquisas e produzi cerca de um 
set por mês. Tem sido um momento bom e incrível para me transportar fora de tudo que estamos 
vivendo.

Ouça:
The Incredible Whitney
House Session Vol.4

https://soundcloud.com/thiago-torres-1/the-incredible-whitney


26

INSTAGRAM

YOUTUBE

TWITTER

FACEBOOK

SOUNDCLOUD

REPORTAGEM DE
diego aganetti.

Assista ao vídeo
Live Set

Gravado na Stars

O DJ Thiago Torres tem trabalhado em alguns projetos entre eles estão dois sets de tribal house, 
contando um pouco da minha história musical dentro do tribal, com referências de músicas que 
fizeram parte da minha história no primeiro set e no segundo DJs produtores com tracks e mashups 
que acredito serem a boa safra de produtores nesse momento. Além disso, nessa pegada de set 
direcionado a artistas, venho em uma pesquisa para um set exclusivo da Celine Dion (Minha canto-
ra predileta, do qual sou muito fã) e do Thunderpuss, do qual sempre fui apaixonado pela dupla, 
pelo Chris Cox e pelo Barry Harris.

E por fim, nesse ano completo 40 anos, e com ele quero lançar um projeto com músicas dos anos 
90, anos que me ajudaram a formar muito do meu gosto musical.

Deixo o meu top 10 de músicas que mais tenho ouvido nos últimos dias:

The Shapeshifters ft. Billy Porter - Finally Ready
Whitney Houston - Million Dollar Bill (Freemasons Remix)
John Legend - Ordinary People
Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor
Evokings - On The FloorEvokings - On The Floor
Shygirl - Siren (Basement Jaxx Cruise Mix)
Francisco El Hombre - O Tempo é sua Morada
Moloko - The Time is Now
Hardsoul feat. Ron Carroll - Back Together
Madonna - Get Together

https://www.youtube.com/watch?v=UIidSD8ZAWo
https://www.instagram.com/thiagotorreseventos/
https://www.youtube.com/channel/UCQmaEO_og6WWnd4y9zTD4Og
https://twitter.com/stars_brazil
https://www.facebook.com/thiagotorreseventos
https://soundcloud.com/thiago-torres-1
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Mas voltando à troca de mudar de música, isso também acontece no dia-a-dia de quem não é 
apenas DJ. Um produtor musical, por exemplo, quando está construindo uma música nova, pode  
adicionar elementos que façam sentido para aquele projeto, ou excluir se achar que não “combi-
na” com o seu objetivo final. Ajuste de volume, instrumentos, notas, tons, e outros recursos lhe 
permite construir uma track nova. Ok,  se você não trabalha no ramo da música, com certeza já vi-
venciou isso aqui: quando você está aí, ouvindo uma playlist, ou uma rádio, e está curtindo aquela 
música que você adora, mas que assim que ela termina a próxima não lhe agrada muito… O que 
você faz? Provavelmente troca e, caso a próxima também não lhe agrade, você vai passando de 
faixa ou estação até que encontre outra música que você goste e lhe faça bem.

Assim tem sido minha vida. Aliás, em nossa vida temos a chance de mudar de faixa quando uma 
ou outra não faz sentido pra gente, não é mesmo? Consciente ou inconsciente estamos em busca 
daquela música que nos faz bem, nos completa, e que nos faz feliz até morrer de dançar. Em outras 
palavras, queremos estar em paz, convivendo harmonicamente com nossos sentimentos, buscan-
do a realização de nossos objetivos e sonhos e, para alguns, significa também caminhar para 
dentro de si mesmo em busca de respostas mais verdadeiras que levem ao autoconhecimento e à 
realização de seu propósito de vida. E sobre o “tal” propósito eu reflito aqui, enquanto digito, que 
este poderá ser sempeste poderá ser sempre um caminho, e não uma chegada.

E hoje, depois de tantas trilhas sonoras felizes (e também algumas tristes), eu dou início a uma 
nova. Na verdade fui convidado pelo meu coração para dançar na pista da Psicologia. E claro que 
eu aceitei. Chegou a hora de soltar o corpo e o coração nos movimentos que essa ciência provoca 
e que leva a estudar e conhecer um pouco mais sobre o homem, suas visíveis transformações e 
também sua subjetividade. A curiosidade nata do meu signo, e as águas do meu ascendente em 
peixes me conduziram, também, para essa “festa”. E como eu já disse por aqui, aprendi a acreditar 
que a vida é feita de ciclos e que todos eles podem se conectar. E isso é o que vem acontecendo 
desde 1991. desde 1991. 

Se estou tocando e uma música que acabei de 
soltar não agrada, automaticamente o feeling 
vai lá e pede para mixar outra em seguida. Sim! 
Se você não é DJ e está lendo isso, eu preciso 
te contar uma coisa: quando o DJ toca, e mixa 
ao vivo, nem sempre ele acerta na escolha da 
música. Sabe aquele lance de expectativa x 
realidade?realidade? Pois é.. Nem sempre a pista res-
ponde como o esperado e então cabe a nós, 
DJs, mixar logo outra música para que o set 
continue harmonioso, deixando todo mundo 
feliz (inclusive o próprio DJ).

Na pista da
Psicologia
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arthur valleti:
colunista profissão.

Por conta disso, a partir de agora o DJ Arthur será mais visto por aqui na internet e também mais 
nas pistas do que na cabine. É como eu falei aí em cima sobre ciclos: alguns começam, outros 
chegam ao fim, outros pausam. 

E eu, Luiz Arthur, decidi viajar na janela nessa jornada da Psicologia. E para isso foi preciso tomar a 
decisão de sair um pouco mais cedo da festa, mas não se preocupe, pois eu volto!

Aliás… Nos vemos na próxima edição da Colors, ok?
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Em relação à comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays (homens), Bissexuais, Trans, Queer, Intersex, 
Assexuados, e o + são as demais denominações) vemos muitas peculiaridades. A própria sigla, que 
está sempre em mutação, nos remete à proteção de uma diversidade incrível, não sendo possível 
tratar as questões que envolvem a referida comunidade de maneira generalizada.

Isso porque em algumas letras da aludida sigla nos referimos à orientação sexual e outras ao gênero, 
com situações específicas.

Trata-se, portanto, de uma comunidade inclusiva.

SegundSegundo Cortella, em “A Diversidade: Aprendendo a ser humano”, na comunidade os indivíduos 
possuem objetivos compartilhados, mecanismos de autoproteção e de preservação recíproca, 
como se fosse uma família. Ainda afirma que, se há confronto, assume-se a diversidade como de-
sigualdade e anula o outro, por este não ser considerado um igual.

Cortella, “A Diversidade: Aprendendo a ser humano”. “

A relação interpessoal tem que ser regida pela decência
como princípio (ponto de partida) e meta (ponto de
chegada), no intuito de buscar uma vida coletiva que
reconheça a beleza na diversidade, a complementaridade
na diferença, a riqueza na pluralidade.

“

A coluna desta edição é um pouco diferente das demais.  Não estou tratando de um assunto volta-
do apenas para o meio musical.

É uma pauta que se adéqua a qualquer modelo de negócio.

Hoje a diversidade e inclusão é extremamente importante para o mercado, em vários aspectos.

O mercado cobra a empatia pelo público.

Não basta ser apenas estratégia de marketing! A diversidade e inclusão deve estar enraizada na 
cultura de uma empresa ou do próprio artista que as pregam, protegendo o coletivo, o que traz 
a ideia de ética bem definida.

Segundo Vernã Myers, VP de inclusão da NETFLIX, “Diversidade é convidar para a festa. Inclusão 
é chamar para dançar.”

Daí vem, também, o poder da representatividade.

Cortella, “A Diversidade: Aprendendo a ser humano”. “

É a diferença que traz a beleza. Uma paisagem idêntica é
monótona. O deserto ganha beleza quando temos nuances
e variações na areia. Nos polos, o gelo contínuo tem beleza
em um primeiro momento, mas depois o cenário é de
monotonia. A beleza brota da diversidade. 

“

Sem juridiquês:
A importância
da inclusão e
diversidade
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O compliance tem criado canais de denúncias dentro das empresas para evitar comportamentos 
preconceituosos e de assédio, combatendo qualquer postura contrária à inclusão e diversidade.

Esse raciocínio deve ser considerado em qualquer situação, inclusive no que se refere ao estilo musi-
cal – MÚSICA DE GAY? -.

Esse cuidado em relação à diversidade é uma dica que eu dou para o mercado da música: “abrace 
e acolha o público!”

Tanto é verdade que, atualmente, nos deparamos com uma situação no reality show Big Brother 
Brasil 21, na qual o participante Lucas, após assumir a sua sexualidade em uma festa que ocorreu 
nesta edição, foi rechaçado por alguns participantes que se autodenominavam bissexuais.

Tal comportamento destes que, ao invés de acolhê-lo, o julgou e humilhou, foi extremamente critica-
do e repudiado pelo público.

Daí vem o chamado “cancelamento” destes participantes, em virtude dessa postura.

Esse episódio do BBB21 é muito interessante. Primeiro porque, nem os bissexuais acolheram aquele 
com quem se identificam – dizendo que este queria apenas aparecer para o público, uma vez que 
nunca havia comentado sobre a sua orientação sexual -; segundo porque esfrega na cara da socieda-
de que, ninguém é obrigado a declarar a sua orientação sexual, para ser considerado bissexual ou 
qualquer outro rótulo.

A naturalidade em relação ao assunto, tão buscada por todos, acaba virando um tabu, a essa altura.

O mesmo eu digo, quando assumo o meu lugar de fala em relação ao feminismo. Apontar o dedo 
não é a melhor estratégia.

Por isso o rompimento de rótulos é tão importante.

Não basta dizer que é algo se, quando a vida lhe cobra ação, você age de forma contrária ao que 
prega. Isso se chama hipocrisia.

NãNão faça isso pensando apenas no retorno financeiro – no caso da comunidade LGBTQIA+, o 
famoso “Pink Money”-, haja vista que é uma questão que envolve, acima de tudo, ética e empa-
tia.

Cortella, “A Diversidade: Aprendendo a ser humano”.“

Certamente é uma hipocrisia uma empresa ter entre os
seus valores “fazemos sempre o certo” ou “combatemos
a discriminação” e deferir uma candidate trans ou homo
em uma vaga simplesmente por serem quem elas são,
racionalizando muitas vezes aspectos subjetivos pra
desclassificá-las. [3] 

“
Cortella, “A Diversidade: Aprendendo a ser humano”.“

Tanto o lugar de fala quanto a identificação de seu viés
inconsciente merecem uma explicação mais clara. O lugar
de fala leva em consideração quem você é, com quem
você se identifica na sociedade e, obviamente, quais as
experiências que levaram você a ter os conceitos e
princípios atuais.

“

Na comunidade todos estão no mesmo barco.

Quando o indivíduo é acolhido, dentro da sua diversidade, anula-se a possibilidade do preconceito, 
e é essa cultura que se busca no mercado hoje, assim como na sociedade de uma forma geral.

A diversidade LGBTQIA+ no mercado de trabalho, por exemplo, é um assunto tratado há anos por 
especialistas, existindo ainda bastantes barreiras a serem rompidas.

TTem-se comprovado, através de estudos, que a diversidade traz mais lucratividade, produtividade 
e vantagem competitiva.[1] A comunidade deve ser representada também pelos gestores, a fim de 
se ter uma liderança que se identifique com a diversidade.

Na realidade corporativa fala-se muito, atualmente, em compliance[2] focado em Diversidade e In-
clusão, por meio de políticas inclusivas, uma vez que é extremamente importante para o mercado 
entender o conceito da empresa e como essa age diante desse ponto.

Isso porque a empresa possui um papel transformador, através da cultura que ela prega na socieda-
de, observando o seu lugar de fala.
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bárbara anastácio:
colunista profissão.

[1] NEW STUDY SHOWS LGBT LEADERSHIP HAS POSITIVE IMPACT ON MILWAUKEE BUSINESS PERFORMANCE 
– “Overall, organizations with one or more LGBT people in senior leadership positions perform better than 
other organizations,” added Rae. “This study helps reinforce our commitment to helping ‘break the rainbow 
ceiling’ and get more LGBT people in senior leadership roles. When LGBT people are present in leadership roles, 
businesses do better.”- Milwaukee Independent – http://www.milwaukeeindependent.com/articles/new-study-shows-
-lgbt-leadership-has-positive-impact-on-milwaukee-business-performance/ – acesso em 25/02/2021

[2] “Primeiro, vamos explicar o significado da palavra compliance. Ela vem do verbo inglês “to comply”, que significa estar 
de acordo, se comprometer e estar submetido a uma regra ou pedido. Neste sentido, o substantivo compliance pode ser en-
tendido como complacência, conformidade. (…) “ – O QUE É COMPLIANCE? TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER! – https://-
lec.com.br/blog/o-que-e-compliance/ – acesso em 25/02/2021

[3] RODRIGUES, Juliana. FARIA, Felipe. PERES, Marisa. MAROTTA, Thais Arruda. “Compliance além do manual”, Capítulo 
12. Vol 2. LEC Editora. São Paulo/SP. 2020

Não faça isso pensando apenas no retorno financeiro – no caso da comunidade LGBTQIA+, o 
famoso “Pink Money”-, haja vista que é uma questão que envolve, acima de tudo, ética e empa-
tia.

https://lec.com.br/blog/o-que-e-compliance/
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Hey coloridos, no nosso último encontro trouxe uma breve reflexão sobre o cancelamento tão pre-
sente em todas as áreas da sociedade, bem como sobre o movimento de festas clandestinas, como 
anda a nossa vivência sob o reflexo da pandemia e, também da falta de eventos e congêneres, 
trago nesta edição uma reflexão a respeito dos problemas que o setor vem enfrentando, dos an-
seios e até pensamentos a respeito do assunto. A problemática do setor vale uma análise a respei-
to de quem são os integrantes desse “jogo”, onde um setor inteiro vem sendo prejudicado versus 
a um governo desestruturado, com poucas perspectivas e assessoria.

Em setembro de 2020, o Ministério da Economia não considerou o setor de Eventos como uma das 
áreas afetadas pela pandemia de Covid-19. A lista foi publicada em portaria do Diário Oficial da 
União em 15/09/2020. Ainda em meados de março, continuamos em um desamparo e despreparo 
para enfrentar o que diria ser a pior crise vivida no mundo, principalmente na área. No Brasil, o 
setor de eventos é responsável por 13% do PIB, além de ser o segmento que traz retorno econômi-
co em menor espaço de tempo para o país. Por isso, shows, palestras, congressos e o turismo em 
geral são extremamente necessários para o Brasil. De acordo com o Sebrae, 98% das empresas do 
ramoramo foram prejudicadas durante a pandemia, mas você deve estar se perguntando os “porquês” 
de relatar tais pontos? Porque eles têm afetado diretamente não só na questão da ausência de tra-
balho, mas também na falta de unidade e inclusive na criação de políticas para o âmbito público e 
social, na ausência de suporte da própria classe, no sucateamento e desvalorização de posições de 
trabalho e também no aumento da informalidade e desistência da área.

Sou do ramo de eventos há quase de 16 anos, e dentro de todos esses anos, crises econômicas 
sempre fizeram parte do cenário, mas nunca como a que estamos vendo, mas além desse fato, 
gostaria de ressaltar alguns pontos problemáticos que enxergo inclusive a falta de assessoria para 
o setor:

1)1) Falta de unidade: não é de hoje que percebemos que a concorrência e até mesmo a inimizade 
em algumas profissões ligadas a eventos sofrem pelo descaso não só do governo, política, econo-
mia, mas dentro do âmbito pessoal, de vivência. Hoje é perceptível, principalmente nas redes so-
ciais, que quando um artista de baixa notoriedade, ou até mesmo por ser novo na área, tem sua vi-
sibilidade quase nivelada a zero, não é notado, não é experimentado, tudo isso porque as vezes 
não é o estereótipo e muito menos tem a quantidade de seguidores para atingir um bom nível. Por 
isso, nesse ponto eu convido você profissional da área, você já parou para saber o quanto você  
tem auxiliado ou até mesmo influenciado as próximas gerações? Você já conseguiu perceber que 
se as vezes você der visibilidade e ou auxílio, criamos um mecanismo de autoajuda dentro da pró-
pria classe? E você novato, já parou para perceber o que os grandes, os experientes, podem te 
oferecer? Quantos ensinamentos podemos ter nessa troca?

E os
Eventos?
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Caro leitor, vale a reflexão: O que podemos fazer para nos organizar? O que podemos fazer 
para criar uma unidade?

2)2) Ausência de políticas públicas: sabemos que o famoso “freela” ou “job” é muito comum no 
setor de eventos, muitos profissionais atuam na informalidade e na ausência de busca pela formali-
zação. Os profissionais em sua maioria, estão à deriva, além de não conseguirem ocupações e tra-
balho no setor, não conseguiram nenhum tipo de respaldo governamental, a pergunta que se faz 
é: qual caminho devem seguir?  A Constituição Federal prevê em seu artigo 7º  os chamados direi-
tos sociais, tais como o direito ao trabalho e igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatí-
cio permanente e o trabalhador avulso, mas o papel escrito na carta magna é lindo em sua teoria, 
todavia, a prática é avassaladora para o setor mais afetado que roga por socorro. 

Esse não seria o momento propício para juntarmos forças e lutarmos pela classe de eventos?

3) Informalidade: está ligada não só à falta de formalização de mecanismos jurídicos, empresariais 
e governamentais, mas também na mão de obra muitas vezes desqualificada e barata. A não espe-
cialização, a falta de estudo desencadeia em ausência de melhorias em um setor que cresce, mas 
não se dá ao trabalho de elevar a qualidade dos profissionais, por ser cômodo, fácil e barato a ma-
nutenção desse sistema nesse formato. Diante dessa realidade que estamos vivendo a moeda que 
vale, não é sobre o valor do qual o profissional tem, mas o quanto ele pode fazer e entregar o servi-
ço, com isso muitas vezes a ausência de competência e até profissionalismo são o que forma os 
prprofissionais e a entrega. Coloco essa questão, para exatamente refletir.

A situação na área de eventos demanda atenção imediata e é trágica, não dá mais para esperar. O 
prejuízo é incalculável e o impacto sobre o sustento de milhares de pessoas não pode continuar 
sendo ignorado, por outro lado, até que ponto ficaremos estagnados sem pensar do individual ao 
coletivo?

Os danos ao mercado do entretenimento foram devastadores em 2020. A luta é para sobreviver a 
2021 e quem sabe se planejar para 2022.

Desejo união, compreensão, uniformidade, planejamento e paciência.

Até já!

Thiago torres:
colunista profissão.

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_7_.asp#:~:text=Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico.-,S%C3%A3o%20assegurados%20%C3%A0%20categoria%20dos%20trabalhadores%20dom%C3%A9sticos%20os%20direitos%20previstos,sua%20integra%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20previd%C3%AAncia%20social
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Ela possui uma bagagem de conhecimento extensa sobre edição de músicas, criação de mashups 
e reworks e, em meio a situação conturbada que vivemos, Aline decidiu subir mais um degrau e 
adentrar uma nova fase profissional de sua carreira, a “produção musical”.

E agora, algumas perguntas para conhecermos um pouco mais da história dessa joia rara (a título 
de curiosidade Limeira/SP é conhecida como uma cidade expoente das joias)!

Como Mulher, qual foi o maior desafio que você se deparou no mercado de trabalho como 
DJ?

ComoComo em todas as áreas da sociedade, existe uma disparidade entre os gêneros masculino e femi-
nino, uma desigualdade. Neste caso, no mercado de trabalho, ser mulher, principalmente na noite, 
requer muito jogo de cintura e paciência para vencer os obstáculos.

Quem acompanhou meu trabalho de perto, sabe o quanto foi delicado para aceitarem a minha so-
noridade e identidade musical, pois não fazia parte do “mainstream” da cena LGBTQIA+, que, em 
geral, consome sons mais comerciais/pops e o fato de eu ser mulher também corroborou para 
uma certa demora na aceitação.

Muitas pessoas podem achar um certo vitimismo o que afirmei acima, porém, infelizmente, já 
cansei de ouvir coisas como: “se fosse fulano tocando, tudo bem…”, “se fosse beltrano fazendo, 
estava tudo certo…”, é muito difícil lidar com as comparações e desdém do seu trabalho.

Porém, com o tempo e com mais apresentações as pistas e os contratantes abraçaram a proposta 
do meu trabalho. Em consequência disso, fui ganhando residências e me apresentando como 
Guest no interior e na capital de São Paulo, pois sabia e confiava que o meu produto funcionaria 
e, de fato, funcionou.

Sempre faça o seu melhor com o que
você tem, mesmo que seja pouco.

“Aline Santos.“

A paulistana foi vencedora do concurso de DJs realizado pela festa VEXAME (SP) em 2014, selo 
ao qual se tornou residente. Seu currículo soma apresentações em diversas festas e clubs no 
estado de SP como: ALTERNATIVE POOL PARTY (Piracicaba/SP), E-DUB (Piracicaba/SP), MYSTI-
CALLAND (Piracicaba/SP), PARADISE (Piracicaba/SP), PVT DA LESTE (SP), SWALLA (Piracica-
ba/SP), TIC TAC (SP), THE FIRE (Limeira/SP), +QVIP (SP), entre outras.

Mulher, mãe, DJ, autônoma, nascida em Limei-
ra/SP, Aline Santos teve o seu primeiro conta-
to com a música eletrônica aos 21 anos e de 
imediato iniciou sua trajetória como DJ no 
mercado. Natural de um ambiente familiar de-
votado à música, foi conduzida de forma habi-
tual a comandar as pick-ups e produzir o dife
rencial do seu material de trabalho!

Agitando as cabines há mais de 10 anos, a DJ 
é reconhecida, principalmente, por deter um 
grande fascínio do público através de uma lei-
tura acurada das pistas de dança e um gosto 
musical completamente diversificado. Suas 
apresentações, sets e músicas, misturam carac-
terísticas de vários gêneros descendentes da 
House Music como “Big Room, Edm, Deep 
House, Dutch House, Techno e o nosso tão 
aclamado “Tribal House”, que juntos a qualifi-
cam como uma das DJanes mais queridas do 
Centro Leste do estado de São Paulo.Foto de divulgação.

Aline Santos: Eu vou torcer pela House Music!
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reportagem de:
samuel grossi.

Pouco se vê produtoras em relação
a quantidade de produtores musicais.
Há uma diferença que precisa ser mudada.

“Aline Santos.

“

Como Produtora Musical, quais são os maiores desafios que você tem encontrado para aden-
trar nesse ramo?

Como profissional atuante na cena Tribal House, me vejo na obrigação tanto como DJ e, agora, 
como produtora musical, de agregar um som diferenciado, fugindo daquilo que já é feito. Sempre 
gostei de propor uma sonoridade forte e marcante, é o que buscarei nas minhas produções auto-
rais.

Um outro desafio é tornar as minhas referências musicais consumíveis ou palatáveis para a “cena 
LGBTQIA+”, da qual não está 100% adepta, porém não estou aqui para ditar conceitos ou regras 
e sim para mostrar que existe um outro lado da moeda. Que podemos ouvir e curtir outras tendên-
cias sem perder a característica do fervo da nossa cena.

Um dos pontos principais também é a pequena quantidade de mulheres atuando nessa parte da 
profissão nos cenários musicais em geral. Pouco se vê produtoras em relação a quantidade de pro-
dutores musicais. Há uma diferença que precisa ser mudada.

Quais são os conselhos que você dá a outras mulheres que, independentemente da profissão, 
vivenciam situações cotidianas como as suas?

Sejam firmes, continuem acreditando em vocês e no seu trabalho, não tenham pressa. Indepen-
dentemente do que digam, não aceitem padrões impostos pela sociedade ou pelo mercado de 
trabalho. Sempre faça o seu melhor com o que você tem, mesmo que seja pouco.

BusquemBusquem sempre novas tendências, pesquisem e estudem bastante música, pois sem isso não 
conseguiremos dar o nosso máximo para essa profissão tão maravilhosa quanto a do DJ e produ-
tora musical.

AquiAqui vai um conselho de quem já foi vítima de um relacionamento abusivo, não deixem que seus 
parceiros ou parceiras dominem ou queiram dominar ou diminuir quem você é, seu trabalho e seus 
sonhos. Se você está nesta condição, procure ajuda, é difícil, mas você é capaz. Isso tem solução, 
eu sou a prova disso. Como diz a Dory, no filme: “Procurando Nemo”, que o meu filho ama: “Con-
tinue a nadar!”

Se fosse fulano tocando, tudo bem…, 
se fosse beltrano fazendo, estava tudo certo…,
é muito difícil lidar com as comparações e
desdém do seu trabalho. “Aline Santos.

“

No tempo restante, com a ajuda dos meus pais, desenvolvo minhas pesquisas, estudos musicais e 
o meu trabalho como autônoma, para poder estar atualizada em novas sonoridades e conseguir 
manter a minha casa e as necessidades do meu filho.

Nas datas das gigs, das quais são sempre mega programadas porque tenho que organizar a logís-
tica de minhas apresentações, já que a rotina do Matheus é muito definida, tenho que avisá-lo pre-
viamente para ele não ficar indisposto. Nesses momentos de trabalho, meus pais cuidam dele.

O contato da música com o meu filho é muito terapêutico, pois ele adora os sons que eu trabalho 
e em muitos momentos pede para ouvir ou quando ouve na rua, sempre lembra de mim. Gosta de 
mostrar músicas e me ajuda nas pesquisas. Inclusive, é fã de Lady Gaga que nem a mãe.
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Como surgiu o interesse pela música e, supostamente, a imersão nas pistas de dança e no 
meio artístico?

MinhaMinha paixão pela música vem desde a “infância” porque, quando criança, eu tinha um toca-dis-
cos e era a brincadeira que eu mais gostava, e à medida que os anos passaram eu sempre mantive 
algo, algum objeto relacionado a música. Com a chegada de alguns produtos no mercado, além 
do toca-discos, eu vivi a era walkman, fita cassete, depois, discman, vhs, cds, e hoje, pen drives 
(risos). Na adolescência, eu aprendi tocar alguns instrumentos como violão, baixo, trompete e, em 
consequência disso, eu participava de uma “mini banda de rock”, formada por amigos.

Poder olhar pra trás e ver que valeu
a pena, tanto empenho, tantas as
renúncias e sacrifícios.

“Liza Rodriguez.

“

Ao contrário do que uma parcela da sociedade pensa, a mulher é o principal pilar da existência da 
vida humana, portanto, se você está lendo esse texto, após a leitura, pense e repense sobre isso!

AA artista é graduada em Comunicação Social e atua há mais de oito anos no mercado da música 
eletrônica, portanto, destacamos que, apesar do tempo incomum comandando as pickups, hoje, 
Liza Rodriguez é uma das DJs brasileiras que mais tem ganhado destaque no exterior. Atualmen-
te, é residente de importantes clubs, selos e agências como: Victoria Haus (Brasília/DF), Viva (Bue-
nos Aires/Argentina) e, segue como a única mulher a compor o casting de artistas da agência Mas-
sive Music Group International (EUA). Ao longo de sua trajetória artística, a brasiliense coleciona 
apresentações em clubs e festas de grande relevância no Brasil como: Avalon (Goiânia/GO), Festa 
da Lili (Brasília/DF), Indexxx (Ribeirão Preto/SP), Super Festas (São Paulo/SP) e, também esteve 
presente nas cabines de grandes festas em diversos países como: CandyLand Party (Santiago/Chi-
le), Now (Zurick/Suiça), Xlsior (Mykonos/Grecia) e White Party Palm Springs (Puerto Vallarta/Mé-
xico).

Nessa entrevista, Liza nos conta um pouco dela, da sua trajetória, das suas conquistas, das inspira-
ções e das motivações que a tornaram mais mulher e uma das DJ ‘s mais queridas no Brasil e no 
exterior!

Foto de divulgação.

Liza Rodriguez: uma das DJs mais queridas do Brasil!
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O que tem lhe motivado a seguir adiante nesse momento tão conturbado que estamos atra-
vessando?

Esse período tem sido uma experiência de profunda reflexão e auto conhecimento e, duas coisas 
que me inspiram a seguir em frente, mesmo com toda essa situação conturbada são, a motivação 
que estabeleci como meta de usar esse tempo ocioso ao meu favor e, o público, que mesmo com 
tudo, eles estão diariamente mandando mensagens de carinho, forças e energias, pedindo para 
que a gente continue.

Nos últimos tempos, determinei que, todos os dias, ocuparia meu vago, adquirindo conhecimen-
to, tanto musical, quanto em busca de coisas novas que me façam sair do habitual. Nesse período, 
fiz novos cursos remotos onde tive, além do momento de inclusão, a ocasião de poder investir boa 
parte desse tempo em música, aprendendo novas ferramentas e recursos, novos programas e, 
com isso, aperfeiçoar mais a minha técnica, para que, quando tudo isso passar, eu tenha uma qua-
lidade melhor ainda, uma boa recepção nas pistas de dança e, “O Tão Aguardado Retorno”. Será 
quando, hein?

“Não sabemos ainda, mas no final da matéria tem um link que direciona você pro meu novo digital 
show ULTRA VIOLET que estréia dia 19.3 às 22:00 no meu canal do youtube”, corram, se inscre-
vam e ativem as notificações.

Como Mulher, quais foram os maiores desafios que você encarou ao longo da sua trajetória 
como DJ?

Bom, sabemos o quanto o mercado da musica eletrônica é restrito a homens, em grande maioria 
brancos e cis. Eu Liza, mulher e negra, acredito que, por muitas vezes, não recebi a devida credibi-
lidade pelo meu trabalho.

Eu Liza, mulher e
negra, acredito que,
por muitas vezes,
não recebi a devida
credibilidade pelo
meu trabalho.

“Liza Rodriguez.

“

Foto de divulgação.

Quando eu atingi a maioridade, eu já tinha um computador onde armazenava minhas músicas, 
gostava de ter todo o meu tesouro organizado nos meus backups e sempre busquei escutar músi-
cas de diversos estilos, a música sempre esteve comigo pra tudo. Ao começar a frequentar as 
festas, de imediato, eu comecei a ter um contato muito grande com o trabalho de outros artistas 
e logo a música eletrônica.

No ano de dois mil e treze, eu tive a oportunidade de fazer um curso profissional de DJ, mas eu 
não imaginava que dali, uma oportunidade despretensiosa, surgiria a minha profissão, algo que eu 
me identificasse totalmente e fizesse com carinho. E foi dentro do cenário eletrônico que eu tive a 
oportunidade de, realmente, dar os primeiros passos dentro da minha carreira.

Quais são as suas referências, não apenas musicais, mas também, de convivência, seja ela no 
trabalho ou na vida pessoal?

EuEu me inspiro em muitos artistas, não estou limitada apenas a um tipo de música. Uma das verten-
tes que mais me inspira é a Disco Music, me inspiro em mulheres, homens, cantores, e DJs, que, 
alguns destes, tive a honra de dividir lineups mundo afora, como Oscar Velazquez, Alan T, Danny 
Verde, Mauro Mozart, e claro, não posso deixar de citar minhas cantoras preferidas que são Whit-
ney Houston e Diana Ross.
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Digital Show - Ultra Violet - YouTube

Qual é a maior realização que alcançou, logo, a mais motivadora?

Com certeza a minha maior realização é ter conseguido construir minha carreira internacional, com 
isso eu pude conhecer muitos hábitos e diversas culturas dos países onde me apresentei, quando 
alguém diz “Quando trabalhamos com o que amamos costuma-se dizer que não precisamos tra-
balhar nenhum dia de nossas vidas” é verdade.

Então, a oportunidade de ter estado presente em grandes circuitos e participar de grandes festi-
vais internacionais foram minhas conquistas mais motivadoras. Poder olhar pra trás e ver que valeu 
a pena, tanto empenho, tantas renúncias e sacrifícios.

Qual conselho você dá aos novos artistas e DJs que se inspiram na mulher e, principalmente, 
na DJane tão querida que você se tornou?

Aos artistas que estão começando e àqueles que desejam começar na carreira, eu acho importan-
te que respeitem o tempo de cada coisa, não pulem etapas, busquem conhecer o trabalho de 
quem está a mais tempo no mercado, principalmente, ouvindo esses trabalhos, esteja sempre atu-
alizado, não só do que acontece na sua cidade, mas no que acontece no seu país, no lugar onde 
você vai se apresentar, bem como, o que que tá acontecendo no mundo e isso diz respeito à ne-
cessidade de acompanhar o avanço do mercado.

Carreguem sempre com vocês a ideia de que cada lugar é único, que vocês devem prezar sempre 
pela individualidade de cada público, aquela música que não funcionou aqui, pode funcionar ali, 
sejam dinâmicos, isso é muito importante. E quando decidirem realmente adentrar a profissão, 
lembre-se, “você deve fazer com amor e carinho para que você o receba de volta”.

Você deve fazer com amor e carinho
para que você o receba de volta.

“Liza Rodriguez.
“

No início eu não tive a oportunidade de tocar em certos eventos, por conta dessa cultuação ao 
corpo e estereótipo masculino, que ainda é muito presente, pois pouco se vê mulheres ocupando 
destaque nos lineups de festas, mas não apenas em festas LGBTQIA+, façam um “olhar panorami-
co” da maioria dos “flyers” de eventos.

É uma grande honra fazer parte do circuito de festas que eu toco hoje, ser uma dentre as poucas 
que conseguiram atingir o patamar de carreira internacional, ter oportunidade de levar a nossa voz 
e a nossa música independentemente do nosso gênero, da nossa cor ou de crenças, para as pistas 
de dança.

https://www.youtube.com/watch?v=CFVvynAZuPA
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YOUTUBE

INSTAGRAM

FACEBOOK

SOUNDCLOUD

https://www.youtube.com/channel/UC4-989bNnER23VmlNHfYK2A
https://www.instagram.com/djlizarodriguez/
https://www.facebook.com/djlizarodriguez
https://soundcloud.com/liza-rodriguez
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memorização e a assimilação do conteúdo que estudamos e trabalhamos, além de ajudar a reduzir 
erros quando comparado ao não se ouvir música.

ExistemExistem diferenças no efeito da música, mesmo dentro do mesmo gênero. Por exemplo, sobre o 
Efeito Mozart, um estudo realizado pela Universidade Sapienza de Roma descobriu que, ao ouvir 
“Allegro” de Mozart, desencadearam mudanças na atividade cerebral ligadas à memória e à cog-
nição. No entanto, as mesmas mudanças não foram registradas ao ouvir a melodia clássica de Bee-
thoven, Für Elise. Um outro estudo sobre o efeito Vivaldi, “Four Seasons”, atuou positivo sobre o 
desempenho cognitivo de adultos em duas tarefas de memória operacional.

“Na última década, houve uma grande expansão nos conhecimentos das bases neurobiológicas 
do processamento da música, favorecida pelas novas tecnologias de neuroimagem”, segundo Au-
rilene Guerra, mestre em neuropsicologia e professora da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Os estudos científicos comprovaram que o cérebro não dispõe de um “centro musical”, 
mas interpreta as diferentes alturas, timbres, ritmos e realiza a decodificação métrica, melódico-
-harmônica e modulação do sistema de prazer.

Segundo a professora, estudos científicos apontaram uma correspondência significativa entre a 
instrução musical nos primeiros anos de vida e o desenvolvimento da inteligência espacial, respon-
sável por estabelecer relações entre itens e que favorece as habilidades matemáticas, necessárias 
ao fazer música, no processo de divisão de ritmos e contagem de tempo.

Estudos sobre a influência da música no comportamento humano categorizam, principalmente, 
dois estilos de música, a sedativa e a estimulante. A música de estilo sedativo compreende os an-
damentos lentos, com harmonias simples e leves variações musicais. Uma de suas características é 
o fato dela poder tornar suave uma atividade física ou aumentar a capacidade contemplativa do 
ser humano produzindo um efeito relaxante, com redução da frequência cardíaca, pressão arterial 
e ventilação. Ao contrário, a música estimulante pode produzir um efeito excitante aumentando o 
ritmo da respiração, da pressão arterial e dos batimentos cardíacos em consequência da ativação 
autônomaautônoma simpática que produz uma sensação de aumento do estado de alerta. Neste caso, uma 
pré-disposição à atividade motora é gerada assim como maior ativação mental devido seus 
tempos mais rápidos, forte presença de articulações em staccato (notas com curta duração), har-
monias complexas e dissonantes e mudanças repentinas na dinâmica.

Alguns estilos musicais como heavy metal e o rap preocupam os pesquisadores devido à forte fre-
quência de comportamentos de risco em suas letras. Ao contrário, a música clássica tem efeitos re-
laxantes e positivos sobre o humor, mesmo que não sejam as músicas preferidas ou habitualmente 
ouvidas. Assim, estudos demonstraram significativa redução nos níveis de estresse após quatro 
meses de sessões semanais de música clássica.

O psiquiatra americano Ira Altshuler, verificou durante suas experiências clínicas que a música cujo 
caráter e andamento coincidiam com o tempo mental do paciente, influenciava seu humor. Este 
médico tratava um paciente depressivo com músicas de caráter triste e em tonalidade menor ao 
passo que, para pacientes maníacos, empregava música de tempo “allegro” ou “vivace” devido 
seu tempo mental se apresentar disperso e rápido. Com o andamento adequado para cada um 
dos pacientes, o tempo mental era estimulado ao entrar em contato com a música.

Estudiosos e especialistas afirmam que a relação das 
pessoas com a música eletrônica contribui para que 
elas consigam realizar tarefas com maior facilidade e 
eficiência. A música eletrônica também tende a ser 
repetitiva, o que é perfeito para a concentração e o 
foco, ajudando e muito em tarefas repetitivas.

UmUm estudo realizado recentemente pela organização 
britânica Mindlab – focada em pesquisas referentes 
ao impacto da comunicação no nosso cérebro – con-
cluiu que alguns tipos de música estimulam a

MÚSICA,
INTELIGÊNCIA
E Terapia
Parte 1



41

fc nond:
colunista i.d.

Assista ao vídeo
Vivaldi: Four Seasons/Quattro Stagioni

Janine Jansen
Internationaal Kamermuziek Festival

Assista ao vídeo
Beethoven

Für Elise (Piano Version)

Assista ao vídeo
Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro (alegria)

Em síntese, além de “sermos o que comemos”, “somos o que escutamos”, transferindo nossos 
moods, idéias e desejos para os objetos de arte que consumimos, principalmente a música.

(Referencia: “A influência da música no comportamento humano” por Jessica Adriane Weigsding 
e Carmem Patrícia Barbosa).

https://www.youtube.com/watch?v=40ZbV6jmKlg
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w
https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw


42

Ayam no seu Home Studio em Marselha.

Quando o assunto é música eletrônica, todos sabemos como é a dimensão do mercado Europeu. 
Artistas de outros continentes querem experienciar aquela cena gigante e amadurecida. DJs 
sonham em tocar no lendário Club Tresor, participar dos grandes festivais, experienciar noites em 
cidades icônicas como Berlim, Londres e na ilha de Ibiza. É um conjunto de experiências incríveis 
que certamente fortalece a bagagem do artista e da pessoa.

OO Brasil conta hoje com uma grande quantidade de artistas, vejo cada vez mais DJs que conheço 
irem se aventurar em outros países. Conversei com alguns amigos DJs que já tiveram ou estão 
tendo essa experiência para poder desenvolver esse texto. O primeiro foi o carioca Ayam, amigo 
de longa data!

AosAos 20 anos de idade, Ayam, teve a oportunidade de experimentar a vida em Londres onde 
morou por 4 anos, lá se apaixonou pela House Music, segundo ele “A cena te envolve”. Quando 
voltou para o Brasil, apesar do calor, da família e de amigos, percebeu que as oportunidades musi-
cais que teve lá no UK seriam quase impossíveis por aqui. Aos 30 anos conseguiu um visto PVT 
(Visto férias-trabalho) na França, país no qual reside atualmente. Segundo ele “Após experienciar 
a vida nos 2 continentes, descobri aonde queria ficar”.

Na Europa encontramos todo um incentivo à cultura que não encontramos por aqui, Ayam me 
contou sobre um sistema de auxílio e suporte que é oferecido aos artistas e técnicos franceses, 
onde o estado garante despesas de vida e gera oportunidades para o desenvolvimento do artista 
e capacitação profissional do técnico. Ayam hoje reside na cidade de Marselha e vem passando 
esse período do confinamento investindo na sua coleção de discos e aprimorando suas técnicas 
de mixagem. Além de Marselha ele já se apresentou em cidades como Londres, Paris e Mon-
tpellier.

Conversei com outro amigo, o DJ e produtor Phabian Edward, sempre quando vai a Europa ele 
fica baseado na residência de sua irmã em Estocolmo e nesse movimento ele experiencia uma 
série de coisas que aquela cena musical proporciona!

PhabianPhabian toca e produz Techno e comanda uma gravadora, a “Válvula Records”. Segundo ele, 
assim que os produtores locais sabem que ele está na cidade, logo o convida para se apresentar 
nos eventos. Além de Estocolmo e outras cidades suecas, Phabian se apresentou em cidades 
como Amsterdã, Birmingham, Sibenik, Belgrado e Berlim, onde comandou a pista em uma noite 
no lendário Club Tresor.

Segundo ele, o trabalho que vinha fazendo como produtor e como dono de label foi crucial para 
que os europeus o chamassem para tocar nos eventos locais.

Artistas
brasileiros
na Europa
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A terceira pessoa que me cedeu um depoimento foi o paulista Igor Thomaz, DJ e produtor, Igor 
fez parte de coletivos em SP, produziu uma festa e um podcast e hoje reside em Barcelona. Ele ter-
minou o colegial nos EUA, disse que ao voltar para o Brasil sentiu que não ficaria muito tempo por 
aqui então começou a pesquisar, o objetivo era uma cidade grande, não muito fria e que tivesse 
uma cena musical interessante.

Perguntei a ele sobre os desafios e vantagens de morar em outro continente, ele disse que o mais 
desafiador é o começo, até você “montar a vida” depois tudo vai ficando mais tranquilo, enquanto 
as vantagens, ele menciona a experiência de estar em meio a uma cultura diferente e a grande fa-
cilidade em relação a viajar pelo continente.

Em relação a música, ele ressalta a acessibilidade a equipamentos de qualidade por um preço 
justo. A possibilidade de alugar equipamentos e estúdios por um preço viável, comprar e montar 
o seu próprio Setup ou até um estúdio e clubs com uma ótima estrutura de som.

Igor está na Espanha a pouco mais de um ano, depois de passar por todo o processo de se firmar 
no país ele começou circular pela cidade e conhecer pessoas, mas a pandemia começou, ele conta 
que oportunidades surgiram através de contatos, inclusive o convite para tocar em outros países, 
mas o Lockdown foi necessário para conter o avanço da Covid-19. Assim que a situação melhorar 
o DJ paulistano irá atrás de novas oportunidades de mostrar seu trabalho.

EuEu acredito que se o artista tem a possibilidade de fazer essa experiência acontecer, ele certamen-
te será recompensado! Tenho amigos que planejam ir futuramente, outros que já estão lá (alguns 
não querem mais voltar) e tem também uma galera que vai, vem, volta e por aí vai. O importante 
é experienciar e se encontrar.

Phabian em Berlim.

Ele disse que ficava um bom tempo procurando discos nas prateleiras das icônicas lojas em Berlim 
“Eu parecia uma criança em um parque de diversões”, discos que ele tocaria em “gigs” ali no con-
tinente. Além de comprar discos, ele também fez o trabalho de distribuir o seu material para as 
lojas, perguntei como foi esse processo de distribuição dos discos, ele disse que em algumas lojas 
ele já havia entrado em contato antes e em outras rolaram indicações. Phabian conheceu produto-
res, promoters, criou vínculos, teve seu trabalho reconhecido de uma maneira na qual ainda não 
aconteceu por aqui. Em breve pretende “se jogar” pra lá novamente, quem sabe dessa vez pra 
ficar!
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                           Afinal, é possível gostar de Philip Glass e Van Halen. A diferença é que, ouvindo 
o primeiro, há mais chances desses adolescentes ficarem mais focados.

SegundoSegundo estudos realizados no Instituto de Fisiologia da Música e da Medicina da Arte, em Han-
nover, na Alemanha, o lado esquerdo do cérebro parece processar elementos básicos como inter-
valos musicais e ritmos ao passo que o lado direito relaciona-se ao reconhecimento de característi-
cas como métrica e contorno melódico. Quanto maior for a percepção musical, maior é o número 
de células estimuladas e reativas a sons e tons musicais importantes. A experiência induz ao apren-
dizado e este afeta os processamentos nas áreas auditivas secundárias e de associação, onde se 
supõe que os padrões musicais mais complexos, como harmonia, melodia e ritmo são processa
dos. Desta forma, aprender a tocar um instrumento faz com que haja uma reorganização de diver-
sas áreas cerebrais.

A capacidade da música influenciar o estado emocional do indivíduo se deve ao fato dela produzir 
reações fisiológicas cuja magnitude parece depender do conteúdo emocional. Portanto, a percep-
ção musical envolve muitas variáveis, muitas áreas encefálicas e é capaz de influenciar o corpo 
todo através das reações emocionais e fisiológicas.

Desta forma, pode-se afirmar que a música, que é parte da cultura humana desde tempos remo-
tos, é um instrumento de diálogo não verbal. Ela é inata e pode desencadear profundos processos 
de transformação pessoal os quais afetam não só o próprio indivíduo, mas também o universo que 
o rodeia em todas as suas manifestações e formas.

AA crescente importância da música é cada vez mais reconhecida como recurso terapêutico, princi-
palmente direcionado a pessoas acometidas por doenças motoras ou que afetem a memória. A 
musicoterapia tem sido apresentada como um dos caminhos mais rápidos e eficazes para promo-
ver o equilíbrio entre o estado fisiológico e emocional do ser humano uma vez que a musicotera-
pia estabelece uma sincronia entre estes estados. Sua aplicação prática requer todavia conheci-
mento e habilidade a fim de que, além de proporcionar suas abordagens terapêuticas, o indivíduo 
possa adquirir um estado de bem estar físico e psíquico.

Mas, como integrar campos de conhecimentos aparentemente distintos, Arte e Ciência? Para ser 
aceita como disciplina no campo da saúde, a Musicoterapia precisa construir essa ponte. As in-
quietações, nesse sentido, nasceram dentro das ciências médicas e as pesquisas buscaram medir 
e mapear os efeitos da música no corpo. Isto sanou o lado da medicina, mas e o lado da música? 
Ao lado das terapias, da medicina e da espiritualidade, a música é uma das ferramentas mais po-
tentes para contribuir com processos de cura física e mental. Atletas ouvem para se concentrar, 
líderes para sentir coragem, muitos ouvem ópera para se inspirar. Tem gente que escuta Down
tempo para relaxar e tem quem escute MPB para melhorar o astral. Tem também quem sinta a 
mágica com um Drum n’ Bass, por que não? Tudo depende do que seu cérebro gosta e o efeito 
que você quer causar.

Mas, é possível apontar se uma pessoa é inteligente 
ou não a partir do tipo de música que ela escuta? Um 
estudo feito por pesquisadores de duas universidades 
da Europa – uma do Reino Unido, e outra da Croácia – 
apontou tendências entre um grupo de participantes 
de uma certa faixa etária e classe social de um país es-
pecífico. Foram reunidos 467 estudantes de Ensino 
MédioMédio na Croácia para realizar os testes. Aqueles com 
melhor pontuação nos exames de QI — não foi apon-
tado se eram mais homens ou mulheres — tinham pre-
ferência por músicas instrumentais. Isso, entretanto, 
não quer dizer que esses jovens não escutem outros 
tipos de música. 

MÚSICA,
INTELIGÊNCIA
E Terapia
Parte 2



45

fc nond:
colunista i.d.

Assista ao vídeo
Van Halen
Jump

Assista ao vídeo
Philip Glass
Glassworks

Referências:

“A influência da música no comportamento humano” por Jessica Adriane Weigsding e Carmem 
Patrícia Barbosa

“Reflexões na construção do corpo teórico da Musicoterapia” por Clara Márcia de Freitas Piaz-
zetta

“OS“OS benefícios da meditação e a relação com a música eletrônica” por Maria Angélica Parmi-
giani

https://www.youtube.com/watch?v=6Stu7h7Qup8
https://www.youtube.com/watch?v=SwYN7mTi6HM
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Sabe-se que não é uma tarefa muito fácil pois é uma construção que leva tempo, paciência, pes-
quisa e experimentação. Entender o que serve e o que não serve para a sua música, entender 
aquilo que você se identifica e o que não. Para isso é necessária muita reflexão (introspecção), 
olhar para dentro e para fora de si, saber quem você é, saber qual a sua verdade e passar com sin-
ceridade para a música. Por que tudo isso? Porque muitos irão se identificar com seus ideais e sua 
verdade, mas em contrapartida alguns não irão gostar e está tudo bem, o mundo é democrático 
e existem muitas diferenças, apenas precisamos respeitá-las. VIVA as diferenças!!

Pode-se considerar a busca pela assinatura sonora como um grande exercício de autoconhecimen-
to. Lembre-se  que as pessoas se apaixonam não só pela música, mas sim pelo conjunto todo que 
te faz ser o que você é. Outro grande passo é estudar a vida de outros artistas; como eles se 
vestem, como se comportam, como interagem com o público, pois todos estes aspectos irão 
ajudar o artista como um todo. E por último, mas não menos importante, é estudar muito sobre 
Sound Design, possibilitando a síntese de timbres únicos e característicos marcando a identidade 
musical!

Buscar a originalidade é uma atitude de coragem e inteligência e para isso, deve- se conhecer 
muito de música e sobre todas as possibilidades já existentes. Ou seja, ouvir muita música, muitos 
projetos diferentes, se deliciar com novas possibilidades, tentar algo que você nunca tentou antes, 
abrindo o leque de possibilidades dentro da produção musical. A formação da Identidade Musical 
de um projeto é um compilado de um pouquinho de cada artista tornando-o único e inovador. E 
assim como nós já não somos mais os mesmos daquela foto três por quarto do nosso RG, estare-
mos em constante transformação também na identidade daquilo que fazemos! Avante!!!

Assista ao vídeo
Astrix tocando no
Ozora Festival 2017

Hungria

A partir de hoje estarei diretamente ligado com vocês neste espaço maravilhoso, para falar sobre 
música eletrônica baseado na minha vivência do mundo do Psytrance. É uma grande honra poder 
expressar um pouco do que penso sobre música eletrônica para todos vocês! Hoje irei falar sobre 
identidade musical!

Sabe quando você está escutando um som e logo identifica de qual artista é? Esta é a tão almeja-
da Identidade Musical que produtores iniciantes buscam com muita dedicação. Diferenciar-se em 
um mercado, que hoje, é muito competitivo, é crucial não ser apenas mais um DJ genérico.

MasMas o que pode caracterizar a identidade musical? São muitos aspectos! Entre eles: timbres, técni-
cas de produção, estilo da bateria, arranjo, mixagem, masterização etc…  Se você escutar, por 
exemplo, Astrix, você identificará na hora suas melodias místicas e hipnotizantes. Já se você escu-
tar Earthspace, logo identificará os fm’s “quentes’’ escritos nas perfeitas casas do piano roll com 
muito funky. Na minha opinião, para o artista ter sucesso, ele precisa ter uma identidade musical 
marcante.

IDENTIDADE
MUSICAL:
A grande
busca

https://www.youtube.com/watch?v=dDZt1mFz71I
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REFERÊNCIAS:

- orioncymbals
- discimidia
- fabricasonora

https://orioncymbals.com.br/identidade-musical-como-criar-sua-propria-linguagem/
https://www.discmidia.com.br/gestao-da-carreira-musical/identidade-musical-o-que-e-e-como-criar-a-sua/
https://www.fabricasonora.com/post/voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A9-identidade-musical
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O projeto de vida é um tipo de objetivo, porém dispõe de longo alcance e é mais estável que os 
objetivos mais simples e comuns como “divertir-se esta noite”, além disso, ele pode auxiliar na 
procura pessoal de um sentido de vida que ultrapassa o aspecto pessoal. Ele comunica-se com o 
mundo além do eu. Isso envolve um desejo de empreender diferença no mundo, talvez de colabo-
rar com algo para os outros, fazer algo novo ou produzir algo de sua autoria. O propósito desejado 
pode ser material ou imaterial, externo ou interno, realista ou puramente idealista.

Um projeto de vida verdadeiro faz parte da nossa preocupação central.

Ele orienta as metas de curto prazo como “quero organizar meus arquivos”. Vale destacar, no en-
tanto, que os objetivos de curto prazo e um projeto de vida maior, de longo prazo, não estão desa-
gregados.

Em nossa sociedade, o trabalho é uma atividade central em que as pessoas encontram seu projeto 
de vida; e no trabalho, assim como em qualquer outra área, esse projeto incorpora energia, resili-
ência e realização a longo prazo. Refere-se a uma preocupação suprema. É a resposta à questão: 
“Por que? Por que está fazendo isso? Por que isso é importante para você, para os outros e 
para o mundo?”

Um projeto de vida tem um sentido mais agudo para os objetivos e motivos imediatos que orien-
tam a vida cotidiana. Uma pessoa, durante os anos, pode alterar os seus projetos, ou adquirir 
novos, no entanto eles, geralmente, duram o mínimo para que um compromisso sério seja estabe-
lecido e algum processo na direção desse objetivo seja alcançado. Um propósito pode ajeitar uma 
vida inteira, conferindo-lhe não somente significado, como também inspiração e motivação para o 
aprendizado contínuo e a realização.

Um desejo de fazer diferença no mundo.

Tem a ver com a realização de algo de sua autoria que possa contribuir para a sociedade. É um 
desejo de fazer a diferença no mundo. O professor William Damon, especialista no assunto, diz 
que “projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo 
tempo significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu”.

OO projeto de vida é nobre, quando tem abrangência social, beneficiando o próprio sujeito e aque-
les à sua volta. Caso vise metas destrutivas, contra o benefício de alguns ou da sociedade pode ser 
considerado antissocial. Aparentemente, pessoas que buscam efetivar objetivos nobres são ale-
gres, embora haja constantes dificuldades que enfrentam para realizá-los.

Para onde você está levando a sua vida? Pare 
neste momento por alguns segundos e reflita: 
você, por acaso, tem clareza do que você 
quer ser, ter, sentir, fazer? Qual é o sentido da 
sua vida? Todas estas e muitas outras ques-
tões dizem respeito ao seu projeto de vida.

Mas, o que é o projeto de vida?

É uma intenção estável e generalizada. O pro-
jeto de vida visa alcançar algo que é simulta-
neamente significativo para o seu eu e promo-
ve consequências no mundo além do seu eu, 
por isso, ele é fundamental para nós.

Você tem
um projeto
de vida?
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Senso de direção

AsAs perspectivas de vida de uma pessoa no mundo atualmente estão longe de ser exatas. Logo, um 
senso de direção é imprescindível para não perder oportunidades e, assim, não dar lugar à confu-
são e ao retraimento. Manter-se descomprometido com carreira, família e com outras responsabili-
dades coletivas sérias é uma postura insustentável, que se transforma cada vez mais em um incô-
modo com o tempo, por isso encontrar um projeto de vida é muito importante, pois ele desperta 
o interesse por adquirir mais conhecimentos e habilidades que ajuda realizar os seus desejos.

Por que um projeto de vida é importante?

Uma resposta possível para esta pergunta é que um projeto de vida claro é primordial para o êxito 
da felicidade e do sucesso. Uma pessoa sem projetos é como “um navio sem leme”, como gosta 
de dizer o professor Damon. Um projeto de vida nos oferece tanto energia quanto resiliência. Os 
portadores de um projeto de vida nobre enxergam o mundo por meio de uma lente otimista, en-
xergam a si próprios como extremamente eficazes. Estão propensos a tomar o fracasso como uma 
oportunidade de aprendizado e estão certos de que bons resultados podem ser seguidos de obs-
táculos passageiros.

Pessoas com projetos não pensam nelas somente, ao invés disso, tornam-se encantadas pelo tra-
balho ou pelo problema que tem em mãos. Enquanto mobilizam sua capacidade física e mental 
para atingir a uma solução, podem desvendar aptidões que em momento algum cogitaram ter: ta-
lentos não esperados, habilidades novas, fontes de energia não reconhecida.

O projeto de vida é uma direção essencial para o sujeito encontrar sua felicidade, além de fazer 
movimentar sua vida para algum lugar importante e fazer a diferença na sua comunidade. Ele é 
fundamental para progredir.
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Transfobia internalizada é uma questão muito séria e é um assunto que necessita ser debatido, 
principalmente dentro do meio LGBTQIA+.

Não se trata apenas de militância, como se fala muito nos dias de hoje, é muito mais abrangente. 
Trata-se de empatia, compaixão, união e principalmente amor!

Meu nome é Roberto ou DJ Rob Vause (da cena tribal) como muitos conhecem, sou um homem 
trans e hoje venho trazer um pouco do meu universo e da minha percepção dentro do meio com 
a população trans.

PePercebo que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que se passa com os transgenders ou 
transgêneros.

O que na minha opinião é algo muito simples de ser entendido, obviamente quando bem explica-
do. E o que não nos falta hoje são ferramentas para chegar a esse entendimento!

Passamos por todo o processo que os gays, as lésbicas, os(as) bissexuais etc … passam!

Só que com mais complexidade, não se trata somente de sair de um armário; o que por sinal já é 
difícil, uma vez que vivemos em uma sociedade que nos impõe regras do “certo” e “errado”. 
Saímos de vários armarios para que possamos ser nós mesmos!

O que nos gera muito sofrimento, culpa, medo, autopunição, dentre outros sentimentos.

Falando da minha trajetória até aqui, primeiro tive que passar pela aceitação de hétero para lésbi-
ca, o que foi muito sofrido por pressões sociais, como familiares, por exemplo …

Depois continuava sem entender porque ainda faltava alguma coisa, eu não me encaixava, não me 
sentia completo e liberto.

Depois, fui para o armário do não binário; aquele que transita entre as duas identidades de gênero 
(homem x mulher) e ainda assim, continuava sofrendo sem entender.

Até que depois de muita luta contra mim mesmo, percebi que o problema não estava somente na 
minha sexualidade e sim na minha identidade de gênero!

MaisMais uma vez, outra luta interna para sair de um terceiro armário e finalmente me encontrar para 
ser feliz.

Imagine-se nascer em um corpo no qual você não se identifica?

Eu me olhava no espelho e não me via, não conseguia olhar meu corpo e ainda não consigo pois 
estou em processo de transição (uso de hormônios e afins).

ExplicandoExplicando de uma forma mais genérica, é o mesmo que forçar um gay a se relacionar com uma 
mulher ou vice-versa. A diferença é que temos que nos relacionar com um corpo que não nos per-
tence, que nos agride e nos machuca.

O INVISÍVEL DENTRO
DO VISÍVEL
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Foto de divulgação.

Depoimento por Paola Valentina Xavier (Mulher Trans)

A pauta do momento é sobre militância em diversas lin-
guagens, me pergunto se estamos vivendo a militância de 
impacto com aplausos gourmetizados ou se estamos vi-
vendo a militância de TRANSformação?

Como corpo Trans me pergunto se realmente faço parte 
da comunidade LGBTQIA+, muito se diz sobre união, mas 
não sinto, não vejo e não compartilho dela. Ainda vivemos 
no mundo dos egos e há muito egoísmo por parte da 
mesma. Se fizermos uma análise mais profunda, não preci-
samos ir muito longe para perceber que o boicote de 
nossa existência não vem apenas do patriarcado Cisgêne-
rro, não podemos deixar de apontar nosso incomodo 
dentro desse coletivo tão “unido” (só que não) rsrs.

Diante da minha vivência e luta diante de uma sociedade 
intolerante, sinto abruptamente essa transfobia por parte 
dos nossos, a visibilidade é ampliada para os GBs, o L é a 
margem mais próxima da nossa realidade, afinal são mu-
lheres e não podem ter voz ativa. O T coitado, é mencio-
nado por uma questão de inclusão ilusória. Não consigo 
enxergar interseccionalidade, estamos fadados pela 
mesmamesma configuração por séculos e o que de fato estamos 
TRANSformando?

Vivemos nas margens em busca de ascensão e 
quando conseguimos chegar ao centro, replica-
mos a mesma metodologia do patriarcado. Penso 
na coletividade em forma de fortalecimento para 
além das etiquetas de status e preços. O valor real 
está na humanidade, na empatia em lidar com as 
pessoas e isso serve em toda forma de militar. 
SomosSomos corpos minorizados e não minorias, e como 
engajar essa maioria de pessoas? Temos a maior 
parada LGBTQIA+ do mundo, penso como seria 
se esses milhões fossem às ruas pela exigência de 
políticas públicas e ações afirmativas para comuni-
dade.

A verdadeira militância não está nas academias, 
está na simplicidade de cuidar do outro, na vonta-
de de um futuro onde possamos ser o que quiser-
mos. Precisamos desnaturalizar a intolerância e o 
preconceito, precisamos praticar o cancelamento 
da autofagia que nos ronda internamente, ser mili-
tante não significa competir pela dor, a lágrima 
não pode ser uma mercadoria.

Foto de divulgação.

Temos que nos relacionar com a nossa aceitação e com a aceitação da sociedade!

O ponto que eu quero chegar é de que não trata-se apenas de uma sigla no nosso meio, mas de 
seres humanos que também querem se sentir amados, respeitados e sobretudo acolhidos. O que 
há de errado nisso?

Essa é a pergunta!

Já se perguntaram sobre isso?

SeráSerá que não chegamos em um momento onde precisamos de fato nos unir, unir todas as 
siglas mas com o coração?

Desarmando-se dos padrões.

Espero ter passado um pouco da minha experiência para que todos possam refletir!

Muita luz e união para todos nós!

Essa é a voz que eu quero representar a comunidade LGBTQIA+ na cena eletrônica.

DJ Rob Vause.
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Rob Vause:
colunista vozes.

Em tempos sombrios, onde jamais imaginávamos passar pela situação atual que estamos vivendo, 
DARK BALLET é um set envolvente e surpreendente a cada track, onde busco trazer alegria e que 
vocês expressem esse sentimento através da dança, afinal é para dançar MESMO!

SE JOGUEM!!!!

FEITO COM MUITO AMOR E SAUDADE!!!

Falo através de um corpo onde a existência dribla as estatísticas de vida, onde o acesso é barrado 
na maioria dos lugares, onde o sepulcro é troféu para uma sociedade desumana. TRANSformo 
toda essa dor em conquistas coletivas, abertura de caminhos para uma geração emancipada. Até 
quando assistiremos os nossos partirem  Até quando as causas serão segregadas?

Findo esse texto no propósito da provocação, pensando que podemos ser bem melhores e que de 
forma cordial e civilizada podemos acariciar todos os umbigos. Sejamos força e engajamento 
dentro e fora da comunidade. Axé!

Paola Paola Valentina Xavier.

https://soundcloud.com/djrobvause/dark-ballet-set


53

Para me conhecer de verdade você precisa saber algo sobre mim: fui diagnosticada como bipolar 
e borderline e vou contar como foi. 

DuranteDurante muitos anos eu tive acessos de impulsividade e tinha fases de depressão. Quando saía, 
me sentia a dona do mundo, eufórica, bebia demais, beijava muita gente, ao mesmo tempo sentia 
uma tristeza como se nada fizesse sentido e, muitas vezes, caí em depressão, mas como nunca tive 
uma crise muito grande, não foi suspeita para minha psicóloga na época. Até que mudei de tera-
peuta e a que estou agora logo de cara desconfiou que eu era border e me encaminhou para uma 
psiquiatra.

Ficamos uns meses investigando e ela chegou à conclusão de que eu sou bipolar, mas era muito di-
fícil de me diagnosticar porque eu tenho depressão e mania (que é essa euforia) ao mesmo tempo 
e isso é conhecido como estado misto e pode causar bastante irritabilidade (eu sou muito fácil de 
irritar). Existem outros casos em que a pessoa passa fases maníacas e fases depressivas. Não era o 
que acontecia comigo. Além disso, eu sou muito racional, então lidava com minhas crises de forma 
mais objetiva. 

Hoje, lembrando quem eu era antes do tratamento, vejo que mudei demais. Vi comportamentos 
que tive totalmente fora da caixa, já fui irresponsável, já fui abusiva, ih, já fiz muita coisa que hoje 
em dia não faria de jeito nenhum! Crises de insegurança e ciúmes, criei situações constrangedoras 
para outra pessoa, e foi então que ao percebermos a maneira que eu lidava nos meus relaciona-
mentos chegamos à conclusão de que eu também sou borderline – que as principais características 
são medo do abandono e impulsividade – tudo que eu sentia. Vamos lá, bipolaridade é um trans-
torno de humor. Eu tomo estabilizador de humor e dois remédios para equilibrar a depressão e a 
mania e ficar estável. Borderline é transtorno de personalidade, o remédio ajuda, mas o tratamento 
principal é a terapia, é saber lidar com a impulsividade e o medo do abandono. Quando amo, 
parece que meu mundo gira em torno da pessoa e fazer com que ela não me deixe, e obviamente 
faço da maneira errada e acabo afastando a pessoa de mim. Nem sei quantos relacionamentos 
foram afetados por isso. Além de tudo, sofro de sérias crises de ansiedade, minhas mãos tremem, 
meu coração acelera e fico em desespero. Para isso eu também tenho um remédio. 

Bom, contei a parte prática, agora vamos para minha vida. Receber esse diagnóstico não me assus-
tou, pelo contrário, me senti aliviada porque finalmente descobriram o que eu tinha e eu podia 
tratar. Hoje, além de tratamento e terapia, eu faço meditação, exercícios, pego sol, busco me ali-
mentar bem, bebo bastante água, tudo isso ajuda. O mais importante quando você descobre qual-
quer questão sobre saúde mental é querer ficar bem! Eu quero muito ficar bem e faço tudo que 
está ao meu alcance para isso. 

Ser borderline, bipolar e sofrer de ansiedade durante a pandemia foi muito difícil, eu confesso. 
Muitas vezes eu não sabia nem o que estava sentindo de tanta coisa que estava dentro de mim, 
fora as inúmeras crises de carência e acabei até prejudicando pessoas com isso, mas foi o que falei, 
eu queria estar bem e fiz de tudo para amenizar a situação. Muitas vezes eu pedi ajuda mesmo, 
mudei a medicação, fiz mais sessões de terapia, procurei meus amigos, sem o menor pudor! 

SeSe você tem qualquer questão, busque ajuda. Não sinta medo nem vergonha. Está tudo bem e 
principalmente vai ficar tudo bem! O primeiro passo é querer justamente estar bem e buscar ajuda 
profissional!

tatiana fernandes:
colunista vozes.

Pra me
conhecer
você precisa
saber disso
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Agora imaginem se o produtor e a gravadora tivessem deixado de acreditar na faixa, depois de 
tantas cantoras irem para o Estúdio e, por inúmeras razões, nenhuma voz ir para a versão final?

Foto de divulgação.

“Existe uma fórmula para se criar um ”HIT”?” Este é um assunto que tem sido tópico de longas 
conversas e debates dentro da Indústria musical ao longo dos anos. Eu mesmo já fui questionado 
se tal música tinha “cara de hit”. E nesta minha estreia como colunista na Colors DJ Magazine, 
vamos tratar justamente sobre essa questão.

Existe uma fórmula? Sim, aliás, existem várias fórmulas. Se reuníssemos os produtores da “Ver-
tente A” ele nos daria uma fórmula, já o produtor da “Vertente B” outra fórmula completamente 
diferente. E qual funciona? Você deve está se perguntando e eu te digo: todas.

Antes de tudo, vamos entender esse termo/palavra: “HIT” é uma palavra em inglês que significa 
“acerto”, “sucesso” e pode ainda ser usada como verbo, “to hit”, que logo significa “acertar”. 
Explicado esse ponto, passamos a entender que não existe uma fórmula exata para um “hit” 
porque, quando se trata de música, o inesperado pode acontecer.

O acerto só vem da tentativa, e o sucesso, da execução de um bom trabalho. Fazer música não é 
uma corrida contra o tempo, mas sim um estudo minucioso sobre a sua tentativa de acertar na 
Cena Musical.

UmUm claro exemplo disso, é a música “The Middle” do DJ e Produtor Zedd, que conta com os 
vocais da cantora country Maren Morris. A faixa é um sucesso e alcançou o top 5 do Hot 100 da 
Billboard. Mas você sabia que a canção foi gravada por 12 cantoras diferentes? DOZE. 

EmEm uma entrevista para a Variety, Stefan Johnson, do time de produção Monsters & Strangerz, foi 
quem deu a informação. Segundo ele, vejam só: Camila Cabello, Lauren Jauregui, Demi Lovato, 
Anne-Marie, Carly Rae Jepsen, Tove Lo, Bishop Briggs, Bebe Rexha, Daya, Charly XCX e Elle King 
foram as que gravaram uma demo, mas recusaram a versão final. Hoje, mesmo com uma cantora 
que corre por fora do cenário pop, a faixa tem mais de Um Bilhão de Streamings no Spotify e é 
muito conhecida ao redor do Mundo.

O HIT
PERFEITO
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Álvaro Carias:
colunista vozes.

Se você procura um HIT, quero dizer que ele mora dentro do seu talento. Estude, desenvolva, e 
crie das suas ideias e inspirações o seu próprio HIT, aquele som que você vai ouvir e vai reconhecer 
como um acerto na sua carreira. E use suas inspirações apenas para saber aonde você quer chegar. 
Não há nada melhor do que ouvir que aquele acerto possui a nossa identidade.

Tenha uma equipe que vai te apoiar durante todo o processo (intérprete, compositor, produtor 
etc); a junção de forças e energia de uma boa equipe vai refletir no seu produto final.

Hoje,Hoje, eu, Álvaro Carias, tenho um pouco mais de 20 músicas lançadas oficialmente nas Platafor-
mas, algumas com centenas ou milhares de plays, mas que foram acertos tanto na minha carreira, 
quanto na carreira dos produtores e intérpretes, sendo abraçada por DJs e pistas de dança do 
Brasil e ao redor do Mundo e me orgulho em dizer que dificilmente você vai encontrar alguma fór-
mula padrão nas minhas letras, porque procuro sempre alcançar a identidade do produtor do pro-
jeto.

E aí, vamos fazer um HIT?

Assista ao vídeo
Zedd, Maren Morris, Grey

The Middle (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=M3mJkSqZbX4
https://open.spotify.com/playlist/1V4ma225wKRZMdwIZlp7gy?si=453d54e8096e41a4&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
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Hebert Villela:
colunista vozes.

É de extrema importância a disseminação e divulgação dos direitos alcançados pela população 
LGBTQIA+, pois muitos deixam seus direitos serem retirados por desconhecer o que se vem alcan-
çando com tanta luta e militância.

De acordo com estimativas da ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais, pessoas 
trans e travestis são expulsas de casa pelos pais ou responsáveis com 13 anos em média. Na ques-
tão escolaridade, apenas 0,02% das travestis e transexuais estão nas Universidades, 72% não con-
cluíram o ensino médio, e 56% não possuem o ensino fundamental. E ainda temos percentual alar-
mante de 90% das travestis e transexuais que estão em situação de prostituição.

É controverso e revoltante, mas o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis, mas 
também é o que mais consome pornografia com essa população.

A dignidade da pessoa transexual e travesti é desamparada desde muito cedo, a começar pelo 
não reconhecimento de seus corpos biológicos com sua identidade de gênero, mas eles resistem, 
e existem, e vêm conquistando aos poucos seus direitos mais básicos para sua existência em uma 
sociedade LGBTransfóbica, machista, sexista e patriarcal.

AA alteração do registro civil para pessoas transexuais e travestis foi uma conquista árdua travada 
até o Supremo Tribunal Federal em 2018, e que possibilitou essa população a realizar a alteração 
de seu nome e/ou gênero ou ambos em registro civil, mesmo sem a realização de procedimento ci-
rúrgico de redesignação de sexo.

No entanto, apenas a decisão não foi suficiente para que os cartórios civis acatassem e realizassem 
a alteração. Foi necessário um provimento do CNJ – Conselho Nacional de Justiça para trazer re-
gulamentação e eficácia para o julgado, e ainda assim ocorrem situações de cartórios não observa-
rem o entendimento jurídico superior.

Transexuais e travestis, acima de 18 anos, que queiram alterar o nome e gênero no seu registro civil 
de nascimento devem procurar diretamente, não necessitando da presença de um advogado ou 
defensor público, qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais para que seja realizada a 
alteração. Menores de 18 anos somente via judicial.

Deve ser verificado junto ao cartório a relação de documentos necessários, assim como o valor das 
despesas cartorárias para essa alteração. Em caso de insuficiência de renda, a pessoa pode recor-
rer requerendo gratuidade.

EmEm caso de negativa do cartório, a pessoa deve procurar os órgãos competentes, ou organizações 
defensoras dos direitos LGBTQIA+. Esses órgãos podem ser as corregedorias dos Tribunais de Jus-
tiça, a Defensoria Pública e o próprio Conselho Nacional de Justiça.

Não podemos deixar que nossas conquistas sejam esquecidas e não aplicadas para nossa popula-
ção, precisamos reivindicar e brigar pelos direitos já conquistados, enquanto outros mais direitos 
estão por vir.

https://antrabrasil.org/

Direito à
alteração de
nome e gênero
no registro
civil - 
transexuais e
ttravestis
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Thiago saveda:
colunista vozes.

Veja! Todo dia você assume as suas jornadas. Você, uma pessoa pronta para construir uma narrativa 
ao longo das próximas horas, das próximas semanas, meses, anos. Narrativa esta que implica esco-
lher coisas para dar sentido a sua vida e te manter conectado a ela de modo prazeroso. Coisas do 
tipo: carreira profissional, ocupações filantrópicas, diversão, relacionamento, saúde e bem estar, 
enfim.

A vida é um projeto de propósitos interligados. Em cada propósito assumimos uma direção, esti-
pulamos objetivos e metas, planejamos estratégias. Tudo isso se configura em quem nós somos, 
fazemos, sentimos, temos. Nesse processo assumimos identidades. Elas se constroem durante 
este processo contínuo e contraditório. Somos vários, porque assumimos inúmeros projetos dife-
rentes com o passar do tempo.

Perceba que se você escolher seguir a carreira de enfermeiro, na prática da enfermagem, você as-
sumirá a conduta relativa a este campo de atuação profissional, porém não deixará de ser o 
humano que é antes de se tornar enfermeiro. Logo, nossas identidades se confundem com nossos 
projetos. São os dois em constante construção. Os projetos são nossas partes reveladas em con-
textos diferentes, em tempos distintos, todos legítimos e nenhum eternamente fixado.

Dessa forma, você pode ser artista e enfermeiro, ou ser engenheiro, ou ser professor, ou ser esteti-
cista ou até mesmo tudo isso. Uma pessoa pode assumir cada propósito destes em diferentes ou 
ao mesmo tempo. Perceba também que é possível uma artista mulher se empenhar em levar ale-
gria para crianças de comunidades pobres. Como também, uma engenheira negra se envolver 
com a construção de casas para refugiados até sentir que cumpriu com a sua parte. O médico 
transgênero que tem como objetivo encontrar um outro homem para dividir as circunstâncias da 
vida por 10 anos ou por toda a vida. Há o DJ que tem como meta fazer um set mostrando como é 
bom curtir a vida. Tudo isso é perfeitamente possível e diz respeito a quem nós somos, temos, sen-
timos, fazemos.

Sabendo disso, temos decisões a tomar. Nenhuma para sempre e todas tem seu tempo adequado. 
O que temos que fazer é escolher algo e seguir até a próxima vez de decidir de novo, escolher de 
novo e seguir de novo. Claro, como você já percebeu, é sempre desafiador. Desafio e projeto são 
elementos conectados.

Nosso projeto deve ser para nós, mas para além de nós também. Tem que envolver o outro, uma 
comunidade para gerar valor humano.

Bom, esta é uma conversa gostosa e não dá para esgotá-la aqui, por isso, eu criei um grupo no fa-
cebook para a gente estender o papo por lá com outras pessoas com o mesmo interesse.

A vida não é uma só. Ela é um conjunto de jornadas. Fa-
zemos várias jornadas ao longo da vida. A gente espera 
que cada uma delas nos leve para um lugar de satisfa-
ção, alegria e realização. Esta nossa vontade nos atinge 
e atinge os outros, de forma a nos animar e fortalecer 
nossos laços de afeto, por isso, se conhecer é importan-
te, além de ter ao nosso lado aqueles que amamos e 
nos dão suporte.

Projeto de
vida e
indentidades
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