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A ESCOLHA DO LOCAL DE DESTINO

Bravat:Bravat: “Na verdade não existe um motivo 
específico ou concreto. Quando vim tocar 
pela primeira vez aqui em Lisboa, em 2017, 
senti que algo me conectava com Portugal. 
E nas outras 2 vezes, essa conexão aumen-
tava. Foi daí que tive a certeza de que Por-
tugal era o meu segundo país para morar.”

Randal: “Originalmente era para ser Espa-
nha, porém Portugal tem melhores chances 
de imigração para brasileiros.”

Iellamo: “Conquistei minha cidadania italia-
na em 2005. Eu já morei em Roma antes, 
depois morei 10 anos no Brasil, e agora es-
colhi a Itália pela facilidade em relação à 
língua, e principalmente porque Milão é 
uma cidade estratégica geograficamente, é 
bem próxima da maioria das cidades euro
peias.”

Iellamo - Foto Reprodução / Instagram.

QUANDO SE MUDARAM E ONDE RESIDEM ATUALMENTE

Bravat: “Foi em fevereiro de 2019, quando decidi me mudar oficialmente para Portugal, mais pre-
cisamente em Lisboa.”

Randal: “Me mudei do Rio de Janeiro, Brasil, para Lisboa, Portugal, em março de 2018.”

Iellamo: “Faz um ano que saí do Brasil, em março de 2020. Foi muito louco, pois embarquei no 
último voo antes do fechamento das fronteiras, na primeira fase da pandemia. Meu destino final 
era Milão, e acabei ficando preso na minha conexão (Portugal) por quatro meses. Somente após 
esse período eu consegui entrar na Itália, e ainda assim, porque já tinha cidadania italiana.”

Quem não conhece um DJ que tenha larga-
do tudo no Brasil para ganhar espaço na 
Europa?

A Colors DJ teve um bate-papo super es-
pecial com três grandes DJs brasileiros que 
abriram o jogo sobre seus objetivos, carrei-
ras, suas visões sobre as diferenças entre o 
público e as festas, além de suas alegrias e 
perrengues passados na Europa.

Quem abriu o jogo pra nós foram os DJs: 
Rodolfo Bravat, Randal Aragão e Iellamo.

DJ Rodolfo Bravat – Foto de divulgação.

Vivendo na Europa
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Randal Aragão - Foto de divulgação.

AS MOTIVAÇÕES PARA SAIR DO BRASIL, AS ALEGRIAS E OS PERRENGUES DA EUROPA

Bravat: “As minhas motivações pessoais falaram mais alto que as profissionais. De uma forma 
geral, eu precisava diminuir o ritmo do meu trabalho, já que eu não usufruía da minha vida pessoal 
como gostaria. Não tinha mais vida social e não encontrava mais tempo para me dedicar a alguém.

EsseEsse foi o pilar principal para essa desaceleração e mudança de país. Enquanto que na questão 
profissional, vir para Portugal, me daria mais possibilidades de explorar a cena gay para esses 
lados, e conhecer a Ásia.”

Randal: “Viajei para a Europa por duas vezes em férias e me encantei pelas festas e culturas daqui. 
No Brasil me sentia limitado, mesmo sabendo falar outras línguas e tendo cursado a faculdade e 
pós graduação, não me sentia valorizado.

OO mais complicado foi chegar aqui apenas conhecendo três pessoas em Lisboa, logo de início 
fiquei apertado de grana e quase voltei. As pessoas têm a ilusão de que na Europa as coisas são 
mais fáceis, mas não é bem assim. O Euro é uma moeda mais valorizada sim, porém a vida é tão 
dura quanto no Brasil. As alegrias que tenho é de ter contato direto com outras culturas e línguas, 
valorizando assim um pouco do meu conhecimento.”

Iellamo:Iellamo: “Os meus motivos pra sair do Brasil foram vários. O fato de eu ensinar as pessoas (a tocar) 
incomodava. Muitas pessoas não aceitavam o fato de eu ensinar novos DJs a tocarem. Sofri três as-
saltos muito próximos, no Rio de Janeiro, isso também me desestabilizou. Também o fato de 
querer crescer, porque eu cheguei a um patamar na minha carreira, tocando no maior club do 
Brasil, e eu pensei em dado momento: Qual será meu futuro? E esse futuro era completamente in-
certo!

Então eu pensei, eu faço isso tudo no Brasil, onde é tudo tão difícil, porque não fazer na Europa, 
sendo eu italiano? Eu penso que agora só voltarei ao Brasil de férias, ou para fazer uma turnê como 
DJ, ou algum workshop em relação à escola de DJs. Independente de não poder tocar no momen-
to, a maior alegria que tenho é ensinar as pessoas a tocar.”

Rodolfo Bravat - BackDoor Amsterdam - Foto Divulgação.
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Rodolfo Bravat - Foto do DJ com seu marido - Fonte pessoal.

O MERCADO DE TRABALHO PARA OS DJs E SER BRASILEIRO AJUDA OU ATRAPALHA?

Bravat: “O mercado é vasto, existem muitas festas e clubes. Mas não se compara ao Brasil, onde 
existem oportunidades na quinta, sexta, sábado, domingo, after hours e pool parties quase todos 
os finais de semana (risos). Não acho que ser estrangeiro nem dificulta, nem facilita… acho que vai 
de encontro ao seu talento, seu network, contatos etc…”

Randal:Randal: “Acho mais fácil de se inserir no mercado, dependendo de onde se reside. Nós brasileiros 
temos a fama de sermos mais animados e isso é um ponto a favor. O importante aqui é focar no 
marketing e criar uma rede forte de contatos.”

Iellamo: “Até antes da Pandemia, ser um DJ brasileiro na Europa era ótimo. O público ama o som 
que a gente faz no Brasil. Os DJs vinham e faziam turnês extensas por várias cidades. Agora a coisa 
meio que se inverteu, estamos “marginalizados”, mal vistos por conta do que o governo brasileiro 
tem feito. Hoje o que nós assistimos aqui da Europa em relação ao Brasil é muito ruim.

AcAcredito também que haverá uma reviravolta. As leis de imigração irão endurecer. Então o DJ que 
vinha com visto de turista, fazia turnê, ficará mais difícil. Acredito que demorará ainda muito tempo 
para que os governos europeus autorizem viagens de brasileiros para cá. Isso é ruim. Nós passa-
mos de adorados a marginalizados.”

Iellamo - Foto Reprodução / Instagram.

EXPECTATIVAS COM RELAÇÃO A PANDEMIA

Bravat: “Não crio mais expectativas, seja aqui, seja em qualquer lugar. Tudo ainda é muito incerto, 
frequentemente as datas são adiadas. Portanto é esperar pra ver.”

Randal: “Portugal no momento completa um ano sem festas, e o retorno do negócio de entreteni-
mento parece distante.”

Iellamo: “Os governos têm adotado medidas muito duras de distanciamento, e assim como no 
Brasil, nosso setor será o último setor a reabrir. A vantagem é que hoje alguns países já estão com 
a vacinação bem avançada, como Israel, que já está reabrindo os eventos. Sendo mais otimista, 
acredito que possamos ter um verão esse ano (agosto e setembro). Mas no geral dependemos 
muito do avanço da vacinação.”
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O QUE MUDA EM RELAÇÃO AO BRASIL: MÚSICA, PÚBLICO, ESTRUTURA

Bravat: “Tocar na Europa, pra mim, é possível fazer um som mais homogêneo, com muito pouca 
alteração entre os países. Diferente do Brasil, onde dependendo da região/estado, o som muda 
completamente. O público difere com relação ao Brasil, cada um com a sua particularidade. E no 
ponto referente a estrutura de eventos, não vejo assim tanta diferença…”

Randal:Randal: “É sempre um desafio, a receptividade do público dependendo muito do local. Em Portu-
gal o público é mais contido, portanto parece mais complicado de se animar a pista. Já na Espanha 
o público é muito parecido com o do Brasil, tiram foto, dão bebidas e respeitam muito nosso traba-
lho. Em relação a música, dependendo de onde se toca, é importante ter algum respeito pela 
língua local, na Espanha evito tocar canções em Português (apesar de adorarem a Pabllo Vittar por 
lá) e por aí vai.

A Espanha possui festas grandes que chegam ao nível das do Brasil, já os outros países possuem 
boates menores do que estamos acostumados, parecendo mais bares do que clubs.”

Iellamo: “Devido a data que eu cheguei, ainda não tive a oportunidade de tocar aqui, somente 
numa festa em um barco em Dubai. Saí do Brasil com 14 datas entre França, Espanha, Itália e Suíça, 
e foram todas canceladas.

O público é um pouco menos fervido, a energia é diferente. Em relação à música, tem uma grande 
diferença: a velocidade, o estilo…

AindaAinda que eles gostem muito do nosso som, o europeu não curte o exagero. Músicas com muitos 
elementos como: buzinas, sirenes, apitos, que o brasileiro ama, aqui não são bem vistas. Eles pre-
ferem um som mais linear, mais limpo, mais voltado ao progressivo do que ao tribal.”

Randal Aragão - Foto de divulgação.

UMA HISTÓRIA EMOCIONANTE, ENGRAÇADA OU INUSITADA

Bravat: “A história mais emocionante que vivi recentemente, fora de qualquer pista, foi o meu ca-
samento. Sou casado com um português e assim realizei um dos maiores sonhos da minha vida.”

Randal: “Das mais recentes; na virada do ano de 2019 para 2020, toquei no Mad Club, o maior 
club da Suíça e o 61º melhor club do mundo pela classificação da revista DJMag.

Me senti muito emocionado e realizado de ter animado a pista principal bem na virada, e ainda de 
brinde vi os go-go boys trocando de roupa.

Então veio a pandemia e as festas sumiram. Quando passamos a primeira onda, as fronteiras rea-
briram e fui convidado a tocar novamente no Republik em Madrid, Espanha, um dos meus clubs fa-
voritos por lá, sabe quando seu som simplesmente combina com o local? É como acontece comigo 
lá!

Ver o público (mesmo separado por mesas) animado a escutar minha música me trouxe lágrimas 
aos olhos, e foi um bocado engraçado ver os gogos dançando de máscara!”

Iellamo:Iellamo: “Aconteceu há alguns dias atrás. Eu cheguei na Jordânia. Meu voo saía da Suíça, onde dei 
aula. Eu trouxe uma pequena controladora na minha bagagem, a Pioneer DDJ-400. A imigração 
achou que aquilo era uma bomba! Eles ficaram analisando o equipamento pra tentar descobrir se 
era um artefato bélico. Eles procuraram por fotos em vários livros pra ver se tinha algum armamen-
to parecido, perguntaram se eu era um soldado… Depois de três horas, me liberaram. Muito 
louco!”



07

CONSELHO PARA QUEM TEM VONTADE DE IMIGRAR

Bravat: “Praqueles (sic) que tem vontade eu sempre digo “a vida é só uma; se não der certo, volte! 
pelo menos você tentou.”

Randal: “Pesquise o processo de imigração do país que tem interesse. Procure contatos de pesso-
as que já moram lá e perguntem como foi para eles (cada caso é um caso, mas é sempre válido 
reunir experiências).

Procurem pessoas que trabalhem na sua área de trabalho e vejam como é por lá. Ou então prepa-
re-se para aceitar qualquer tipo de trabalho, como limpeza, entregas, colheita.

E o mais importante: entenda a realidade da equação “ganhos x gastos”. Muitas vezes o salário 
mínimo parece excelente, mas vem com gastos exorbitantes em cima. Cada país tem uma realida-
de e é muito importante entendê-la antes de arriscar.

Rodolfo Bravat - Foto Reprodução / Instagram.

DO QUE SENTEM FALTA DO BRASIL (E DO QUE NÃO SENTEM FALTA)

Bravat: “Sinto falta da família e amigos. Não sinto falta da agitação que SP me proporcionava.”

Randal: “Sinto falta do calor e da praia. Aqui em Portugal a água é fria sempre.”

Iellamo: “Eu sinto falta do calor humano do público brasileiro, que vai na cabine, cumprimenta o 
DJ… sinto falta dos meus alunos, de ver o crescimento de cada um.

Eu consigo acompanhar um pouco pelas redes sociais a evolução deles.

Não sinto falta da criminalidade. Aqui saio de casa tranquilo, sem medo de ser assaltado.Não sinto falta da criminalidade. Aqui saio de casa tranquilo, sem medo de ser assaltado.

E também não sinto falta da mentalidade de alguns brasileiros, não são todos, e da mentalidade 
da cena em geral, da fofoca, de um querer derrubar o outro… passei por situação de DJs vetera-
nos dizerem pra eu parar com essa escola, parar de formar novos talentos. Bem desanimador.”

Iellamo - Foto Reprodução / Instagram.
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reportagem de
vitor faria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bravat: “Gostaria de acrescentar que, mesmo estando aqui e vivendo na Europa, jamais irei esque-
cer do meu público brasileiro, público esse que sempre me apoiou e só estou hoje onde estou 
graças a ele. E portanto, sempre que possível, estarei me apresentando no Brasil, especialmente 
nas festas em que sou residente.”

Randal: “Quero agradecer a preferência do meu público que tem me mantendo desejoso de retor-
nar às pistas quando tudo reabrir por aqui! Obrigado! Sem vocês não haveria festa! E desejar a 
todos os colegas DJs esperança que as festas voltarão após tudo isso.”

Iellamo: “Aquilo que eu digo aos meus alunos. Nunca desista de ser DJ, de fazer o que se ama 
fazer. O momento é muito complexo, mas irá passar. Nossa vida voltará ao normal. É difícil, é triste, 
estamos a um ano sem tocar e nem por isso eu desisti. A cena irá sofrer grandes mudanças e quem 
for forte e continuar fazendo seu trabalho com persistência e dedicação, será recompensado.”

Randal Aragão - Foto de divulgação.

Iellamo: “Neste momento, aconselho a esperar um pouco. Hoje existe uma marginalização do bra-
sileiro. Não é o melhor momento.

Eu aconselho também a juntar dinheiro. Ter pelo menos condições financeiras de se manter três ou 
quatro meses na Europa, sem ter um trabalho, porque é o tempo que você vai precisar para se es-
tabelecer. Outra coisa muito importante é a questão burocrática, procure de alguma forma ter um 
documento legal na Europa.
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MC Xuxú. “
O mais importante é acreditar em você
e nunca desistir, porque em algum momento
o universo vai conspirar ao seu favor.“

Elza Soares (@ElzaSoares) 09, May 2017 “
Todo álbum é uma obra.
Ser artista, negra e trans no Brasil
não é pra qualquer uma.
Conheçam @eumcxuxu

“

Karolina Vieira é uma mulher trans, preta e periférica, considerada uma das desbravadoras a al-
cançar importância nacional dentro da comunidade LGTQIAP+ e a Colors traz como primeira en-
trevista desta edição acendendo um papo com essa grande artista, MC Xuxú!

Natural de Juiz de Fora/MG, Karol provém de um espaço que a grande mídia insiste em rotular 
e/ou mascarar a realidade, a periferia. Como todo artista periférico, a “cria” Juiz-Forana teve o pri-
meiro contato com a música e arte dentro da própria comunidade. O meio artístico adentrou a vida 
de MC Xuxú através do “Rap” e sua ascensão ao “Funk” vem do prestígio que o ritmo tem no Rio 
de Janeiro/RJ, lugar onde residiu por oito anos. A artista independente sempre ressalta em sua 
obra a influência do gueto, em seu videoclipe intitulado “Eu fiz a Chuca”, o cenário é seu berço, a 
comunidade do Santa Cândida (Candinha).

Dona de Hits e detentora do título de “Cidadã Benemérita” no ano de 2017, essa mulher já con-
correu a categoria Web Hit no VMB (Video Music Brasil) da MTV em 2009 com seu primeiro clipe 
“Pantera cor de rosa” e tem até um bloco de carnaval, o Bloco da Benemérita!

Em honra ao título que lhe foi concedido, Benemérita não só enfatiza a influência da periferia na 
sua obra, mas reconhece o valor da comunidade no contexto geral. Através de projetos sociais de 
sua autoria, Karolina promove oficinas de aula de dança e bate-papos direcionados a crianças e 
adolescentes, dentro de um espaço em sua comunidade, que infelizmente, devido às atuais cir-
cunstâncias, foi interrompido.

A MC é autora de músicas intensamente representativas e de grande relevância para seu currículo 
no mercado, como “Um Beijo” – trilha sonora do filme “Alice Junior” produzido pela Netflix em 
2020- e parcerias ao lado de artistas prestigiados em faixas como “Kit Assume” feat. Mulher 
Pepita, “Missa” feat. Danny Bond e “Escoldada” feat. Rt Mallone e Jovem Saga. Além do grande 
prestígio do público por sua obra, MC Xuxú já se apresentou em rede nacional em programas 
como “Esquenta” com Regina Casé e conta com o apoio de grandes cantoras como Elza Soares.

Recebimento do título Cidadã Benemérita – 2017 – Juiz de Fora/MG.

MC Xuxú - Cidadã benemérita

https://www.youtube.com/watch?v=ygQ6ZnboEFU
https://open.spotify.com/album/00cqkIRtnTRFfcVAW1Fwqh?highlight=spotify:track:6tudfFH9pNdnxCFZyBfgNk
https://open.spotify.com/album/00cqkIRtnTRFfcVAW1Fwqh?highlight=spotify:track:6H6Bkmb9G738ZvoV5DbQjn
https://www.instagram.com/eumcxuxu/
https://www.instagram.com/ElzaSoares/
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Como tem sido driblar todas as adversidades 
deste momento?

TTem sido cada dia mais difícil, eu tenho divulga-
do muito as minhas músicas, meus clipes e peço 
diariamente a minha fã base para que ouçam não 
só meu trabalho, mas também deem apoio às 
outras centenas de dezenas de travestis e transe-
xuais que vivem da arte e nesse momento estão 
desassistidas como eu!

Nesta pandemia eu tive a perda de uma das 
minhas principais ferramentas que foi a minha 
conta principal do instagram, com 50k seguido-
res, este foi o ápice dessa transição pra mim. 
Mas, em meio a todo esse contratempo, eu tive 
um grande gatilho que foi a inclusão da música 
“Um Beijo” no filme “Alice Junior” produzido 
pelapela Netflix em 2020. Isso reverberou de maneira 
muito positiva num momento muito desespera-
dor. As plataformas streaming tem me auxiliado 
muito no meio do caos, então, quanto mais as 
pessoas me escutam mais eu me sinto salva.

Foto de divulgação.

MC Xuxú. “
Quanto mais as pessoas me escutam,
mais eu me sinto salva.“

Como são as reações à repercussão do seu trabalho?

Eu tenho um público, o qual eu ainda não consigo dimensionar, mas é um público fiel. Sempre que 
lanço trabalhos novos, as coisas acontecem através deles, é um carinho muito grande que eu 
recebi e tenho recebido virtualmente em meio a pandemia. Tudo está meio bagunçado, né? Tem 
sido muito difícil equilibrar tudo. Mas, o carinho do público com meu trabalho é algo que renova 
as forças e me inspira a criar mais conteúdo.

QuandoQuando fiz o EP “Senzala“, eu não consegui o financiamento coletivo, através de editais e fiquei 
muito dolorida com isso, entende? Doeu demais. E logo após os episódios desses nãos, Elza 
Soares mostrou o apoio a mim, isso me fortaleceu muito no lançamento. Ela foi muito importante, 
a mensagem dela foi muito importante sobre essa minha trajetória, principalmente nessa fase, e 
tem sido até hoje, porque me inspiro muito nela, sou uma grande fã que sonha um dia, quem sabe, 
ter a oportunidade de realizar algum trabalho ao lado dela.

Como surgiu MC Xuxú?

MCMC Xuxú surgiu entre 2007 e 2009, foi quando eu 
entrei pra ONG PZP (Posse de Cultura Hip Hop, 
Zumbi Dos Palmares), uma organização no bairro 
onde moro. Ali eu dei meus primeiros passos, tive 
a primeira oportunidade de me apresentar como 
artista, de aprender a compor, entender mais 
sobre música e até mesmo sobre as minhas raízes 
no cenário artístico periférico.no cenário artístico periférico.

Quais são as suas maiores influências artísticas?

Quando tudo começou eu fui muito influenciada 
pelas músicas da Wanessa Camargo e até hoje 
tenho um grande carinho pela música dela. Agora, 
falando sobre inspiração para produzir e compor, 
em primeiro lugar eu coloco a Rihanna, mas dispu-
tando esse pódio com a Elza Soares, que me deu 
apoio publicamente nas suas postagens do twitter 
(risos).(risos). Esses três nomes que citei representam 
muito resumidamente o meu gosto musical, que 
ditou o caminho até eu me encontrar como MC 
Xuxú.

Foto de divulgação.

https://open.spotify.com/album/00cqkIRtnTRFfcVAW1Fwqh?si=lkKV2qbOTmqOJLEAKIMbGQ&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=TZbyVY9slRo
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reportagem de:
samuel grossi.

Qual conselho você dá aos novos artistas independentes?

TNão importa de onde você vem, o que você faz ou fez, o quanto você tem de grana, como você 
transa (risos), o quanto você tem de peso, faça, vá, acredite em você, pegue todos os problemas, 
todas as mágoas, e transforme arte. Porque é isso que eu faço, meus melhores trabalhos não foram 
criados em um arco-íris. O mais importante é você acreditar em você e nunca desistir, porque em 
algum momento o universo vai conspirar ao seu favor.

Álbuns, Singles e EPÁlbuns, Singles e EP’s:

Foto de divulgação.

MC Xuxú. “
...Deem apoio às outras centenas de
dezenas de travestis e transexuais que
vivem da arte e nesse momento estão
desassistidas como eu!

“

https://open.spotify.com/album/6PoWWOqR2xUdVs3QlHV7HB?si=-QWyKdhUSJGpFrGr9xPwDg&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://open.spotify.com/album/00cqkIRtnTRFfcVAW1Fwqh?si=lkKV2qbOTmqOJLEAKIMbGQ&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://open.spotify.com/album/1ebAShXooW9bJZVKzfiFDs?si=nWqlNP-kSfKIXCp7ExYTHQ&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
https://open.spotify.com/album/7dXHA9LHSPPziIqpR8dd0h?si=LgcnmKvzRWuqDjH02cZjuw&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
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Curitiba tem uma história bem rica com a música eletrônica, a cidade acolheu e investiu na cultura 
rave de uma maneira na qual poucas fizeram no Brasil, a presença de clubs, eventos, escolas de 
DJs e programas de rádio estimularam o público curitibano a desenvolver uma educação musical 
que chama a atenção do mundo clubber.

EuEu ainda não tive a oportunidade de conhecer a capital paranaense e o que me levou a escolher 
essa pauta foi o fato de recentemente ter conhecido alguns nomes da cena local, pessoas cheias 
de paixão pelo que fazem! Segundo o Eudig, um dos nomes por trás da label “coletivo 4×4”, a 
cena curitibana dispõe de uma variedade de gêneros musicais como a House Music, Minimal, 
Trance, Techno, Hip Hop, Música brasileira e outros estilos. Em meio a essa cena tão diversa escolhi 
falar um pouco sobre como o Techno está inserido no momento atual.

NosNos últimos cinco, seis anos, houve uma ascensão de festas independentes na cidade, festas que 
proporcionam toda uma liberdade artística aos DJs, esses eventos mesclam a música com moda e 
outros trabalhos artísticos, para começar a contar essa história conversei com uma pessoa que teve 
toda uma importância nesse movimento, a DJ Nati M.

NatiNati deu início a sua carreira em 2014, segundo ela existia uma vontade imensa de reviver sonori-
dades como o Techno de uma forma mais ampla para as gerações mais jovens, e talvez esse tenha 
sido um dos motivos que ajudou na construção de sua carreira e incentivar o público curitibano a 
se envolver com o estilo. Ela começou tocando Techno Industrial, na época ela tocou bastante em 
um club que era novidade na cidade, o Zeitgeist na festa Girls play Techno, ela conta que o club 
bombava nos finais de semana o que fez com que muita gente conhecesse o seu trabalho.

Após produzirem algumas festas, ela e seu marido, também DJ, Nassur tiveram a ideia de criar uma 
festa que tivesse uma identidade própria onde o público saberia que tipo de som iria rolar, ela 
conta que eles recolheram alguns feedbacks da galera para assim poder construir a essência do 
que viria a ser o coletivo 4×4. No começo Nati e Nassur se reuniram com alguns amigos que co-
nheceram através da cena local, alguns eram DJs que estavam começando na discotecagem e 
outros eram amigos que compartilhavam da mesma afinidade musical e assim realizaram a primeira 
edição da festa, na segunda edição o fotógrafo Eudig foi chamado para fazer parte do elenco. 
ApósApós a saída de alguns integrantes, o coletivo convidou novos nomes para participar do projeto, 
ela diz que a ideia ali era desde o início fazer uma vitrine para os novos artistas mostrarem seu tra-
balho. Hoje Nati e Nassur não fazem mais parte da 4×4, o coletivo continua sendo conduzido por 
uma nova geração de artistas. Perguntei a ela como ela enxerga essa nova galera, não só o pessoal 
da 4×4 mas também de outros coletivos, ela me disse que o coletivo inaugurado por eles rapida-
mente se tornou uma referência musical e para produtores de eventos.

“Vimos pessoas mais jovens dispostas a desenvolver a música eletrônica alternativa em Curitiba, 
hoje acompanho coletivos como o Sequoia, Momentum, Sense, Detroit BR, Technoteca, Phobia e 
artistas jovens como Nicole Lukys, Bervon, Andc, Six66 e Luna Tik.”

Perguntei sobre como ela vê a aceitação do Techno pelo público curitibano nos dias atuais, segun-
do ela o estilo é muito forte!

“O Techno se configura no principal estilo musical da cidade, na minha opinião temos que lembrar 
que as festas de psy trance são gigantes também, mas o techno é forte no dancefloor e nas open 
airs.”

A atual cena
Techno em
Curitiba
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Evento do Coletivo 4x4 em Curitiba, creditos @eudig_

Tiago Jeronimo. “
Tocamos o que gostamos e o que
faz nosso público dançar.“

Como eu disse acima, após saírem da 4×4 Nati e Nassur deixaram o coletivo em boas mãos, con-
versei com dois desses integrantes, o Eudig que tem um projeto bem interessante com fotografia 
e a DJ Bruna Freitas nome por trás do projeto “Fracta”, e assim pude me aprofundar mais na ideia 
do coletivo. Primeiro conversei com o Eudig, ele me disse que a 4×4 tem a missão de mostrar artis-
tas independentes que não encontravam espaço e abertura do mercado para mostrar uma pers-
pectiva diferente sobre a música eletrônica. Não apenas DJs e artistas diretamente ligados à 
música, mas pessoas que fazem outros trabalhos artísticos como fotografia, design, artes plásticas, 
tatuagem… ele diz que o importante sempre foi valorizar, desenvolver e proporcionar o artista e a 
arte local. Desde que o coletivo está na ativa, acontecimentos na cidade permitiram o crescimento 
do mesmo, e também de outros coletivos.

“Foi um verdadeiro florescimento da cultura underground e independente na cidade.”  Diz Eudig.

A ideia continua a mesma, mas hoje eles têm mais meios de fazer acontecer e buscam formas dife-
rentes e mais ousadas de atingir esse objetivo.

Perguntei a eles sobre “identidade”, eles me disseram que a 4×4 nunca se limitou a uma única 
linha sonora, sempre foram um palco para experimentações e diversidade, encontraram um nicho 
interessante nos gêneros mais pesados, o que se consolidou junto com a identidade visual e outros 
aspectos do evento.

Eles ressaltam que os integrantes estão em constante mutação, testando novas ideias e encontran-
do nichos a serem explorados dentro daquilo que acreditam ser o evento-modelo.

Em meio a essa diversidade sonora explorada pelo coletivo curitibano, o Techno, principalmente 
os mais pegados, é um gosto em comum entre os integrantes, isso se deve a uma construção pes-
soal de cada indivíduo dentro do coletivo. Essa sonoridade mais pesada foi sendo absorvida pela 
estética, mas eles sempre frisam a constante mudança e evolução a que todos estamos sujeitos.

Nati M - Foto divulgação.

Ela relatou sobre uma noite em que dividiu o comando da pista com o Renato Cohen no Club Vibe 
e a galera ficou ali até as 9:00 da manhã e também sobre o festival Carnavibe, onde se apresentou 
na pista de techno ao lado de nomes como Eli Iwasa, Bervon, L_cio, Aedos e Murphy. Segundo ela, 
a pista estava cheia, o que mostrou o quanto o Techno é forte em ambos os formatos.

https://www.instagram.com/eudig_/
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Fracta - Foto divulgação.

Tiago Jeronimo. “
Tenho percebido uma forte ascendência
da cena raver por aqui.“

Quando perguntados sobre os desafios de se trabalhar com o Techno em Curitiba, eles me disse-
ram que o grande ponto é trabalhar como um coletivo independente, em uma cidade que está 
precária em relação ao apoio cultural, a valorização da diversidade artística e a falta de incentivado-
res e facilitadores para adequar a infraestrutura da cidade para receber eventos como o deles. 
Curitiba é uma cidade em sua maioria conservadora, então está sendo um desafio que vem de-
mandando muito suor e muita raça para essa galera fazer a cena local se desenvolver.

Minha conversa com a Bruna Fracta foi mais voltada para as experiências que ela teve em seus 
anos de carreira até por que ela nunca se limitou a uma única vertente, além do Techno, Fracta tem 
sua atenção voltada para o House e o Minimal, mas ela ressalta que isso não é uma regra.

“Minhas pesquisas sempre são baseadas em artistas que contam histórias interessantes em suas 
tracks, usando ingredientes como sentimento, ressonância e com breaks bem construídos”

Quando aboQuando aborda produções mais retas e contínuas, ela sempre busca texturas, harmonias e graves 
que façam a pista flutuar em grooves sofisticados até a euforia. Ela diz que uma boa pesquisa sem 
limitações é uma boa maneira de entregar um set que conduza a pista. Em seus sets encontramos 
tracks que vão de elementos tribais a industriais.

Fracta começou a tocar profissionalmente em 2012, ela me relatou sobre alguns desafios que 
passou durante os anos.

““Inicialmente tive um pouco de preconceito me sondando, por ser mulher e por ter recebido algu-
mas oportunidades de apresentação muito valiosas.”

Em 2012 a DJ Curitibana foi vista e contratada por pessoas que acreditaram em seu potencial oque 
foi muito importante para sua carreira. Ela disse que o machismo, apesar de doloroso, nunca foi um 
empecilho, sabendo das dificuldades que as mulheres passam quando o assunto é mostrar seu 
valor. Fracta sempre cultivou a empatia e o colaborativismo entre as mulheres que encontrou o que 
a fez colher bons frutos em sua trajetória.

Hoje ela diz ver um número bem maior de mulheres mostrando seus trabalhos, com forte represen-
tatividade e muita personalidade em suas apresentações na cena curitibana, o que a faz sentir 
muito orgulho.

Em 2018 Fracta começa a fazer parte do Coletivo 4×4 e faz sua primeira apresentação, segundo 
ela foi amor à primeira vista! Ela encontrou um público jovem com muita sede de ouvir música nova 
e que respondeu muito bem ao que ela entregou naquela noite.

A última pessoa com quem conversei foi a DJ Nicole Lukiys, uma das pessoas que vem fazendo um 
trabalho interessante quando o assunto é Techno na capital paranaense. Nicole transitou entre 
outros estilos como o House e o Tech House, com o passar do tempo suas pesquisas foram ten-
dendo para sons mais densos o que fez a galera do Tech House achar seu som muito pesado. À 
medida que essa transição sonora foi acontecendo a DJ começou a buscar por eventos onde o 
estilo que nasceu em Detroit era o foco.

“Percebi que o Techno carrega na sua essência, o poder da revolução. Techno é resistência, é a 
arte das minorias e esse é um dos grandes motivos do meu coletivo ser voltado para esse estilo.”
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Depois dessa imersão na cena technera de Curitiba fiquei com uma imensa vontade de ir lá conhe-
cer essa cidade que respira música eletrônica e de trazer em pautas futuras outras vertentes da 
cena local.

Muito obrigado Eudig, Nati M, Bruna Fracta e Nicole Lukiys pela participação!

Nos vemos na próxima. 

Tiago Jeronimo:
colunista música.

Nicole Lukiys - Foto divulgação.

Tiago Jeronimo. “
Amo muito a particularidade de cada
coletivo/selo e acho muito importante
essa união dos artistas que mantém
nossa arte tão mais viva.

“

Hoje ela está no comando do coletivo “Ciclo” onde a ideia é criar um ambiente de equidade, ser 
acessível, dar oportunidades para diferentes tipos de artistas, um ambiente livre das doenças da 
sociedade, de pessoas autênticas, políticas que amam a música e a arte, e o Techno condiz com 
esse espaço. Nicole se vê representada no estilo, segundo ela é um espaço onde as mulheres se 
expressam de maneira confortável e encontram incentivo para lutar por suas causas.

SobSobre os desafios de se trabalhar com essa linha de som em Curitiba, a DJ falou que na verdade 
há pouquíssimas desvantagens, o público consome o estilo de tal maneira que é uma das vertentes 
na qual mais se encontram coletivos trabalhando em cima. Uma dessas poucas dificuldades é a 
procura por locais onde possam realizar os eventos, os clubs realizavam poucas festas do tipo 
então as festas independentes abraçaram o Techno e vem fazendo um trabalho bem interessante.

HojeHoje Nicole participa de alguns coletivos da cidade paranaense, pedi a ela para falar um pouco de 
cada um e de suas nuances. Vamos começar pelo Secretinho no azeite, coletivo criado pelo Frank 
Maeda e reúne DJs de diferentes estilos como house, Tech House, Techno, electro, Breaking beat, 
até eletro funk com Alcione se ouvia por lá,  algo difícil de ser ver segundo ela, essa diversidade 
sonora é uma das coisas que o Secretinho tem de mais especial. Lá o artista tem a liberdade de 
tocar o que ama tocar. O Secretinho foi o primeiro coletivo a abrir as portas para Nicole mostrar 
seu trabalho.

AA Black industry, criada pelo Bry Ortega, é uma label com foco total nas vertentes do Techno, assim 
como a Desert Heat criada pelo Bragyptian, já a Zians fundada pela Stëh e a Cyber Cave trabalham 
outras vertentes como Electro, House, EBM, Breakbeat, trance e Hard Techno.

A Cyber Cave fundada por Alex Bueno surgiu no meio da pandemia, a ideia do coletivo é trabalhar 
não só com DJs, mas também fomentar a arte das performances! Lá eles abordam linhas de 
Techno acima de 130 BPMs.

NaNa Ciclo a linha de som é voltada para o Techno como referências e variantes puxadas para o 
Techno underground, vemos referências de electro, hard techno Techno trance, industrial etc.
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Segundo pesquisas, a música pop foi influenciada pelo Blues e Country nos anos 30, que influen-
ciaram mais tarde o desenvolvimento do gênero.

A década de 50 é marcada pelo surgimento do movimento. O estilo é marcado pela conservação 
da estrutura formal da música: “verso - refrão - verso”.

Os cantores que mais marcaram na época foram Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin e indi-
retamente Elvis Presley.

Nos anos 60 com a evolução da indústria, cantores como Bob Dylan, David Bowie e Cher, eram 
ídolos dos adolescentes. E claro, os Beatles também tiveram o seu momento dentro do estilo mu-
sical.

Nos anos 70 foram marcados pela disco music. Nomes como ABBA, Bee Gees, Gloria Gaynor, 
Donna Summer, entre outros marcaram o movimento dançante que até hoje influencia o mundo 
pop.

Sem dúvidas os anos 80 marcaram muitas vidas e esse é um ano considerado como um dos mais 
importantes para a indústria musical. Prince, Cyndi Lauper, Bon Jovi, A-Ha, U2, Whitney Hous-
ton, vários artistas surgiram nesta década, mas, resumidamente, dois fenômenos tomam conta do 
posto de rainha e rei do pop. 

Madonna, que surgiu com o seu pop dançante, quebrando tabus desde o primeiro momento, ou-
sando o seu talento com marketing pessoal, sexo e religião, e Michael Jackson, que além da ge-
nialidade musical, marcou com seus passos de dança memoráveis. Os dois revolucionaram em 
vídeos clipes, álbuns com milhões de vendas ao redor do mundo e turnês com super produções e 
lotações máximas por onde passavam.

Nos anos 90 foram marcados por girls e boys bands, os mais famosos são Spice Girls e Backstreet 
Boys, mas também foi um ano marcante para a indústria: surgia neste mesmo ano a princesa do 
pop, Britney Spears. Nomes como Beyoncé, Mariah Carey e Christina Aguilera fizeram parte 
desse importante capítulo. A década também trouxe para a cena o pop latino, nomes como Ricky 
Martin, Jennifer Lopez, Shakira e Enrique Iglesias ganharam o mundo e abriram portas para que 
mais tarde outros artistas latinos também ganhassem força.

OsOs anos 2000 foram marcados por uma certa renovação. Madonna seguia firme se reinventando, 
Britney e Christina criavam seus caminhos e o universo pop crescia cada vez mais.

Nesta época, nomes como Hilary Duff, Rihanna, Miley Cyrus e as icônicas Katy Perry e Lady 
Gaga surgiram com muita força. Grupos de cantores e cantoras do universo de séries televisivas 
popularizaram-se e também viraram febre, como o fenômeno RBD e High School Musical.

DeDe lá pra cá muitas coisas mudaram, novos artistas surgiram e muitos seguiram firmes. A forma do 
consumo da música também mudou, se pararmos para analisar hoje em dia, um artista com um 
bom marketing digital consegue ser muito bem sucedido, mas esse é um papo para um outro 
dia

Em algum momento você já perguntou, “Pop 
onde estão os seus pais?” 

Eu sou o Gui Serrano e te convido para voltar-
mos no tempo e descobrirmos juntos como 
nasceu a música pop.

Pílula Pop:
Como nasceu
o pop?
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Gui Serrano:
colunista música.

O fato é que a música pop é tão grande que é difícil listar os inúmeros artistas que colaboraram 
com o crescimento do gênero e fizeram parte do movimento. Muitos são responsáveis por essa 
evolução, mas é inegável que Madonna e Michael são as fontes da indústria. Ambos são ícones do 
cenário, possibilitaram novos ares para a cultura, influenciaram a sociedade e continuam, mesmo 
que indiretamente, influenciando. Seja na moda, dança, formato de shows, entre outros.

Essa foi a nossa primeira Pílula Pop, gostaram? 

Nos vemos em breve, beijos Gui.
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Léo Monteiro - Crédito foto: Lucas Santana.

Leonardo viveu por muitos anos no estado de Minas Gerais e diz que a música o tirou de um mo-
mento turbulento que quase culminou em uma depressão: “para sair daquela “tempestade” resol-
vi realizar um sonho de adolescente, nessa época eu não tinha ideia de como começar, então pro-
curei um colega para me ensinar algumas coisas, a gente ficava horas conversando, ele me expli-
cando as coisas e eu mexendo no Virtual DJ”.

 Além disso, o DJ que começou em 2018, diz ter estudado muito através de vídeos na internet e 
conteúdos online “Nessa época eu não tinha condições de fazer um curso, era o único jeito que 
eu tinha de aprender”. Dia após dia, pesquisando sobre a arte, toda informação que absorvia era 
ouro. Sendo assim, Léo dedicou seu tempo ao estudo de mixagens e pesquisas musicais para 
poder criar seus sets de forma que agradasse não só a ele, mas principalmente o público.

Sabemos o quanto tem sido difícil 
para todos os profissionais do setor de 
eventos esse ano sem festas, sobretu-
do, algo que esse período não pode 
apagar é a trajetória e história que 
cada um carrega consigo.

Neste mês de abril, o DJ carioca Léo 
Monteiro, de 29 anos, completa 3 
anos de carreira muito bem vividos e 
trabalhados na cena Open Format.

VVocês já devem tê-lo visto em cima 
dos palcos, se identificado através de 
seu som e energia transmitida pelo 
seu trabalho impecável, mas hoje 
vocês conhecerão também a história 
de superação e dedicação desse pro-
fissional.

Foto de divulgação.

Susperação e dedicação nos 3 anos de carreira de
Léo Monteiro
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Reportagem de
Mariza D’Amato.

O DJ, que otimizou esse tempo sem eventos para poder investir ainda mais em estudos, novas téc-
nicas e tracks boas, afirma que é muito cedo para contar suas novidades, mas nos adiantou que 
ainda o veremos muito pelos palcos do Brasil e de outros países também “eu estou muito ansioso 
para que isso passe logo, não vejo a hora de estar em cima do palco e sentir aquela energia mara-
vilhosa que o público transmite”.

Link:

INSTAGRAM

Como toda a profissão, no meio artístico 
também tem seus prós e contras. Apesar de 
ter sido acolhido por muitas pessoas, o DJ 
conta que já tiveram muitos colegas de tra-
balho tentando puxar seu tapete. “É muito 
difícil lidar com o fato de que as pessoas 
que trabalham com você, são as mesmas 
queque tentam te puxar para baixo. Lembro 
que assim que comecei a tocar, um colega 
de trabalho inventou para um produtor que 
eu tocava com set pronto a fim de descredi-
bilizar a qualidade do meu trabalho”. Esse 
episódio serviu como um aprendizado e con-
cluiu que independentemente “se você está 
começando ou não, sempre haverá críticas 
incoerentes sobre o seu trabalho. Você pode 
ser um David Guetta da vida que vão te criti-
car, mas a melhor resposta para isso é sua 
dedicação e o consequente sucesso advindo 
dela”.

Léo Monteiro - Crédito foto: Clara Almeida.

O que todo artista espera é reconhecimento por todo trabalho e dedicação que se propõem a 
fazer. Sabe-se que é um caminho difícil e árduo, mas Léo conta como ficou conhecido e teve seu 
primeiro impulsionamento na carreira “quando eu tive uma base da mixagem, resolvi fazer um set 
que foi muito reproduzido na época, todos os meus amigos repostaram em suas redes sociais, elo-
giaram e inclusive este mesmo set foi muito reproduzido em outros países. Esse retorno positivo 
foi fundamental para meu desenvolvimento profissional”. Além da boa repercussão de seu set, Le-
onardo contou também com o apoio de dois produtores importantes do Rio de Janeiro, Afonso 
Feijó e Felipe CeFeijó e Felipe Cerqueira.

Apesar de morar atualmente no Rio de Janeiro, Léo viaja pelo sudeste do país fazendo shows. Já 
esteve incansáveis vezes nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ele contou que antes mesmo 
da pandemia recebeu um convite para tocar em Nova Iorque, mas que devido ao momento que 
estamos vivendo teve que ser adiada essa estreia nas boates norte-americanas.

https://www.instagram.com/monteiroleo/
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Ekanta Jake. “
Psytrance é minha paixão, e a ele sou fiel.“

PsyTrance: Como surgiu essa paixão? E o que a motivou  a começar a trabalhar com o
gênero?

EuEu morava em Amsterdam no início dos anos 90 e ia a várias festas de música eletrônica (era tudo 
novidade), eu ia a festas de house, trance, techno, drum ‘bass…, mas na primeira festa de psytran-
ce que entrei foi paixão à primeira vista! A decoração, as pessoas, a música, as cores, o DJ (que 
aliás me apaixonei por ele rss), me encantei, não teve mais volta, até hoje AMO! Daí quando eu 
tive que voltar a viver no Brasil em 1998, pensei “como vou viver sem isso, sem minha paixão?” 
Vamos levar pro Brasil!

Ekanta Jake. “
Eu não escolhi a música, a música me escolheu.“

Seguindo pelas carreiras de artista e produtora o seu currículo torna-se vasto pelas experiências to-
cando em grandes festas e festivais mundiais, como também produzir um desses grandes festivais 
de celebração da música nacionalmente conhecido como Universo Paralello.

Na sua formação enquanto indivíduo, como a música se fez presente? De que maneira as influ-
ências musicais ao longo da jornada se manifestaram na sua vida?

Sempre escutávamos muita música em casa, minha vó gostava de música erudita, a gente acorda-
va ouvindo Beethoven nos discos de vinil dela e MPB nos da minha mãe. Na adolescência, come-
cei a escutar Rock, clássico e nacional. Ainda escuto todos! Mas outras vertentes também, como 
eletrônico, mantras indianos etc etc… Música é vida!

Com mais de 20 anos de carreira consoli-
dados na cena Psytrance nacional, Ekanta 
Jake foi a mulher pioneira na inserção da 
vertente eletrônica no Brasil.

Uma paixão que começou em Amsterdam, 
Holanda, fez com que Ekanta se entregas-
se totalmente a este novo amor, de modo 
que  a música passou a dar sentido em 
tudo na sua vida. A partir daí, não seria 
mais apenas uma preferência de gosto mu-
sical, mas UM NOVO ESTILO DE VIDA que 
dali em diante se faria presente na vida 
dessa artista incrível.

Nesse segmento, sua vida pessoal e profis-
sional evoluiu em volta desta linda filosofia, 
onde os planos e projetos passaram a ser 
voltados para a vivência com a música. 
Assim, quando se fez necessário seu retor-
no para o território nacional, ela sentiu a 
necessidade de trazer para o Brasil a sua 
paixão.paixão.

Foi assim que Ekanta e toda sua família, 
disseminaram pelo país a música eletrôni-
ca. Toda família mesmo! Pois seus filhos 
Alok e Bhaskar compõem a nova geração 
no cenário da música eletrônica nacional 
tendo grande reconhecimento dentro e 
fora do país, assim como  seu ex-marido 
JuaJuarez Petrillo (Dj Swarup).

Foto de divulgação. - Créditos @_cbfotografia

Ekanta Jake: A força feminina na história do Psytrance
Brasileiro

https://www.instagram.com/_cbfotografia/
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DJ e Produtora: Enquanto mulher na cena psytrance, como você enxerga a importância do 
gênero feminino neste meio?

Muito importante, porém ainda muito pequena… principalmente no psytrance, infelizmente ainda 
não temos muitas produtoras…Vejo na música tocada e/ou produzida por mulheres uma vibe dife-
rente, leve e cheia de amor… e o mundo precisa de mais amor!

Quais as principais dificuldades enfrentadas no início da carreira, e qual conselho deixa para 
os DJs que estão iniciando o sonho?

As dificuldades foram muitas porque era uma coisa totalmente nova no Brasil, quase ninguém co-
nhecia. Imagina trazer a música eletrônica para o país do Carnaval! Quem gostava era só uma pe-
quena maioria mais “privilegiada” que já havia morado fora do país. Naquele tempo, eu tocava 
vinil, então tinha que viajar na maioria das vezes de ônibus, levando os toca discos e case enorme 
e pesada. Já atravessei o córrego levando equipamento pra fazer festinha no mato, rsssss. O con-
selho é o mesmo sempre: Acredite no seu sonho!

Enquanto artista e produtora de eventos, você deve ter sentido na pele a grande transforma-
ção do cenário do mundo do entretenimento em virtude do COVID-19. Como foi lidar com 
essa nova realidade em 2020?

Na verdade ainda estamos lidando, né?!….

Ano passado foi muito difícil! A gente acostumado a viajar toda semana, a estar sempre em festas 
e, de repente, tudo parar do nada… no começo foi bom um descanso, mas depois que a gente viu 
que não ia recomeçar tão cedo, foi ficando pesado e triste. Fiquei bem deprê (sic),  alguns dias sem 
vontade de levantar da cama, bebendo muito todos os dias, foi difícil! Até que em setembro fiz 
uma viagem com a família que me reviveu! Daí recomecei, fiz umas lives bem bacanas e este ano 
de 2021 comecei bem mais tranquila e com fé nessa vacina.

AA sua família é reconhecida por ser pioneira no movimento da cena eletrônica no Brasil, como 
artista e mãe conta um pouco sobre como relacionar estas  duas paixões e ainda sobre o senti-
mento de ser influência para seus filhos através da sua arte.

É muito lindo, né?! Sempre digo que qualquer profissão que eles tivessem escolhido, se  estiverem 
felizes, eu como mãe, também vou estar, mas é claro que a música nos une ainda mais. Essa paixão 
de ouvir uma track um do outro, pedir e dar opinião, essa troca é muito saudável!

Aprendo muito com eles!

E é claro ver o sonho realizado e dando frutos tão especiais é uma realização infinita!

O Universo Paralello é um dos festivais de música eletrônica mais conceituados reconhecido 
mundialmente. Conte como é ser idealizadora e produtora de um projeto tão grandioso.

Mais um sonho realizado! Que às vezes ainda parece sonho! <3

Foto de divulgação. - Créditos @_cbfotografia

Quais festivais mais marcaram a sua carreira? E quais almeja participar?

ForamForam muitos momentos mágicos! Difícil em mais de 20 anos lembrar de todos, mas teve um Voov 
Festival na Alemanha, acho que em 2000, que abri a pista alternativa, abri o festival e foi muito ma-
ravilhoso. E claro, vários aqui no Brasil também; tive momentos muito mágicos… Celebra Brasil, 
Trancendence, Samsara, Respect… fora Universo Paralello que é muito maravilhoso tocar, né?! 
Ainda sonho em tocar no Main Floor do Boom Festival, em Portugal, (já toquei 4 x , mas só no Chill 
Out), Ozora, na Hungria, Raibow Serpent na Austrália… tem muitos ainda que “almejo” fazer 
parte!

https://www.instagram.com/_cbfotografia/
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reportagem de:
Adna Dantas.

Assista ao vídeo
Tupy (Original Mix)

Quais planos para o novo ano que se inicia? E quais as expectativas?

Estou produzindo meu segundo álbum, que está sendo feito de collabs com vários amigos. A 
pegada é bem parecida com a do primeiro, Raízes Eletrônicas, 2014, com temas tribais e étnicos, 
trazendo vibrações e frequências elevadas que a gente está precisando, né?!

Acabei de lançar uma compilação “Night Tales”, 303 Stage, um VA só de sons noturnos, um terri-
tório novo para mim, que trouxe muito aprendizado.

*Os lançamentos são pela Vagalume Records.

E é isso para 2021, viver um dia de cada vez, sem muitas expectativas, mas com esperança e Fé!

Temos que nos permitir, nos amar, aceitar e tentar vibrar positivamente!

https://www.youtube.com/watch?v=W84iwXBb24Y&t=2s
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A grande dificuldade para os novos artistas, após os custos com profissionalização, é o investimen-
to em marketing para a construção de sua identidade artística, alguns se deparam com a falta de 
recursos financeiros e com isso, os profissionais buscam alternativas para reverberar o seu trabalho, 
como residências em festas e casas noturnas e até mesmo o agenciamento profissional para ajudar 
no seu crescimento.

MasMas quando é hora de procurar uma agência ou um booker? Normalmente, os DJs são convida-
dos, pois o setor aposta em artistas com potencial de crescimento e, para isso, é preciso já ter uma 
carreira ou algo para gerir, estar em evidência, ter datas significativas para que haja esse interesse 
mútuo. E como tudo é business, todo o lucro de seu agenciador é baseado em comissões de 
acordo com as vendas de suas gigs.

DJ Gui Serrano, se apresentando na festa Walpapper na The Week do Rio de Janeiro,
foto obtida através do Instagram do artista.

Invista em você!

Para você que é um artista e está buscando seu espaço, iniciando sua jornada, começando a inves-
tir em divulgação ou mesmo para quem já é veterano, é necessário estar em uma constante busca 
de novas ideias, pois enfrentamos diversos obstáculos para alcançar a carreira dos sonhos. Desa-
fios como a cultura de networking (interagir com pessoas relevantes, produtores de festas, mana-
gers, agências etc.), falta de engajamento nas redes sociais, entre outros.

O mercado da música eletrônica, além de muito competitivo, cresce brutalmente e precisamos 
buscar estratégias para nos destacar. Para o DJ carioca Gui Serrano, que vem com uma carreira 
crescente na cena do pop, “de fato a minha vida profissional ganhou visibilidade após eu vencer o 
concurso de DJs da festa Chá da Alice e me tornar residente.

DJ Gui Serrano, se apresentando no Pestana Rio Atlantica, foto reprodução / Instagram.

Marketing e o agenciamento para DJs
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reportagem de
Lucas Almeida

Às vezes, o que parece um problema pode ser 
uma vantagem. Há quem opte por cuidar de sua 
própria carreira, sem fazer parte de uma agência, 
o que também é válido. Uma solução interessan-
te é ser o seu próprio manager, buscar gigs e 
parcerias por conta própria, fazer entrevistas em 
sites, gravar vídeos, criar músicas, manter seu 
materialmaterial sempre atualizado e fazer uma autopro-
moção eficiente.

E claro, o mais importante: uma vez que tenha 
decidido se dedicar profissionalmente à música, 
tenha foco e determinação para não desistir no 
meio do caminho, pois só talento não é suficien-
te. Seja resiliente e leve isso como um mantra, 
não é da noite para o dia que as coisas mudam 
na nossa vida. Invista em você, seja criativo e 
persistentepersistente que as peças se encaixarão no mo-
mento certo.

Felipe Constantino, CEO e fundador da Mynds Agency
(foto pessoal).

Fazer parte de um casting de DJs não significa a solução de todos os seus problemas, pois alguns 
artistas que ainda não têm um nome consolidado na “cena”, acabam não tendo grandes oportuni-
dades. Por isso, é interessante fazer um gerenciamento próprio de marketing, em paralelo com o 
da agência, para que consiga um maior destaque dentro do casting.

Para o CEO e fundador da Minds Agency, Felipe Constantino, que vem se destacando com gran-
des nomes em seu casting, “é fundamental que haja um alinhamento entre a agência e o artista na 
utilização de ferramentas para a autopromoção, todo o conteúdo sugerido pelos meus artistas 
passam por uma análise, onde contribuo no direcionamento captando a mensagem a ser transmiti-
da”. O paulista ressalta, também, que estratégia sem planejamento adequado pode tanto contri-
buir como prejudicar a imagem do DJ. O empresário está sempre de olho em novos talentos e 
acha importante ter uma visão do mercado como um todo e estar preparado para possíveis mu
danças estratégicas. Ou seja, é fundamental que o contratado tenha um bom relacionamento com 
seu booker para que ele consiga identificar sua personalidade e habilidades, direcionando-o e ex-
plorando seu potencial como um todo.
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Um assunto sempre comum nas rodas de DJs são suas residências em clubs e festas. Os DJs resi-
dentes são aqueles que têm uma relação constante com o contratante e que trabalham em parce-
ria e, muitas vezes, exclusividade com a marca. Ser residente de uma festa pode dar ao DJ um refe-
rencial e um senso de reconhecimento, mas é importante ressaltar que, como qualquer relaciona-
mento, nem tudo vale a pena.

A pergunta fica então no ar: vale a pena perder a liberdade e fechar esta exclusividade com 
um clube ou festa? 

Sim, vale. O DJ residente tem confiança e credibilidade da marca para lançar projetos  em parceria 
e, a depender, até mais visibilidade do que os DJs convidados. Dimitri Vegas & Like Mike são os re-
sidentes do Tomorrowland. Além de ganhar os melhores horários, são parceiros em todos os proje-
tos da marca pelo mundo. Mas claro… Eles tem que fazer jus a tudo isso, né?

Então, para que a residência seja algo interessante para o DJ, preparei uma lista de pontos impor-
tantes para se ponderar antes de dizer “sim” a uma proposta. 

1 - O público e os objetivos da empresa são os mesmos que o do DJ?

À medida que a pessoa se torna DJ, ela se torna uma marca. O fluir da arte, para a grande maioria 
dos profissionais, torna confusa a divisão entre o profissional e a pessoa: o que o DJ precisa postar 
no instagram e o que a pessoa postaria, o que o DJ precisa tocar e o que a pessoa gosta de ouvir. 

No momento em que o DJ existe comercialmente com um profissional autônomo, o sentido de 
empresário deve sim se aliar à arte. Isto desde que o foco seja sobreviver enquanto produto no 
mercado. 

Então,Então, como qualquer empresa necessita traçar sua visão, missão e valores e delinear o seu públi-
co, um DJ também deve fazer o mesmo. E se o clube ou casa coincidem os objetivos com os dele, 
então sinal de que ele deve sim se associar.

2 - O DJ preparado para trabalhar em parceria?

Este é um questionamento mais pessoal, interno. Nem todo mundo está aberto a se colocar com 
cabeça de empresário e entender os meandros e estratégias para atender os objetivos em comum 
com a outra empresa. Esse sentimento de foco no objetivo profissional tem que estar latente, 
muito mais do que os egos e traumas individuais.

3 - Colocando na balança, os benefícios que se vai receber ao trabalhar exclusivamente com a 
marca X são melhores do que o que você ganharia podendo trabalhar com qualquer outra? 

AA minha sugestão é fazer um rol de benefícios e malefícios, entre financeiros e não, de tudo que se 
pode ganhar estando numa residência ou se vale mais a pena ficar livre. 

RESIDÊNCIAS
EM FESTAS:
VALEM A
PENA?
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anne louise:
colunista profissão.

4 - O DJ está preparando a sua marca ou ela já é tão grande quanto a marca que está se asso-
ciando?

A lógica é simples. Gente grande respeita gente grande ou uma mente brilhante. Ninguém quer 
apostar ou se associar a algo que acha que não vale a pena, não é mesmo? DJs com atitudes e ob-
jetivos pequenos são vistos pelo “outro lado” como realmente pequenos e para que ganhem aten-
ção da outra marca tem que mostrar que merecem esta atenção através dos projetos que apresen-
ta. Isso vale para músicas, sets, fotos, vídeos. Tudo, se feito de forma estratégica, ganhará respeito 
e interesse da marca parceira. 

As residências quando traçadas em completa parceria, com metas, prazos e foco bem delineado 
de público tendem a ser muito proveitosas para ambas as partes. Lembrando que quando um dos 
lados se torna apenas sanguessuga do outro a relação não é mais simbiótica. É parasita. Estar 
atento a esta dinâmica, saber agregar valor e posteriormente se dar valor são a alma do negócio. 
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A dignidade é um atributo humano, intrínseco e distintivo, previsto na Constituição Federal de 
1988[1], tendo como seu princípio absoluto a obrigação estatal em garanti-la, por ser o Brasil um 
Estado Democrático.

Trata-se de um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram condições mínimas 
humanas existenciais.[2]

Assim, entende-se por dignidade da pessoa humana um conjunto de quatro corolários: igualdade, 
integridade psicofísica, liberdade e solidariedade.[3]

Em que pese na teoria esses diEm que pese na teoria esses direitos serem os mesmos para todos, a realidade é distorcida.

É percebido que, ao passar dos anos, os abusos existentes contra a comunidade LGBTQIA+ são 
responsáveis, mormente, pelo seu enfraquecimento da autoestima e integridade, o que reprime 
sua identidade.[4]

ApesaApesar de a revista ser colorida, acredito que muitos leitores ainda têm dúvidas sobre o tema. Por-
tanto, entendo ser necessário explicar os conceitos, para que saibam distinguir, mesmo que de 
forma simplificada, as seguintes terminologias: orientação sexual, identidade de gênero e sexo 
biológico.

Em resumo, a orientação sexual está voltada para a preferência sexual e afeto, que constitui nos as-
pectos físicos e emocionais do indivíduo. Assim, não se trata de interesse próprio pelo ato sexual, 
“é o aspecto central de nossa personalidade, por meio da qual nos relacionamos com os outros, 
conseguimos amar, ter prazer e procriar”[5], bem como consiste na “profunda atração emocional, 
afetiva ou sexual, por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, 
assim como ter relações íntimas e sexuais com estas pessoas”.[6]

Em contrapartida, é entendido por gênero a identidade do sujeito, da mesma forma que a etnia, 
classe, nacionalidade etc. É como o indivíduo se reconhece, é o seu “ser”, conforme padrões esta-
belecidos pela sociedade.

Caracteriza-se, portanto, como “uma forma física, maneira de se vestir, de falar, determinadas atitu-
des ou comportamentos e também interesses e valores”, bem como decorre do que é “construído 
culturalmente”. Trata-se de valores que ao longo de séculos, são incutidos na construção da perso-
nalidade de homens e mulheres”.[7]

Exemplificando, um indivíduo que, biologicamente, é um homem e passa pelo processo de transi-
ção de gênero para mulher, dependendo da sua identidade afetiva/sexual, pode se interessar por 
homens ou por mulheres, ou pelos dois, ou por nenhum deles.

A identidade de gênero não interfere na orientação sexual.

EntendoEntendo que o mínimo para garantir ao ser humano a sua dignidade e cidadania plena é dar-lhe o 
direito de se autodeterminar; de se sentir à vontade consigo mesmo, seja em relação ao próprio 
corpo, mas, ainda, poder se libertar de rótulos; é poder viver sem medo da violência física e moral, 
bem como a discriminação por parte do Estado, sociedade, comunidade e família.

IDENTIDADE
DE GÊNERO
COMO DIREITO
FUNDAMENTAL

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Suz Temko.[10] “

Ser intersexual não é difícil. O difícil é ver como a
sociedade te trata.
Todas as batalhas psicológicas que travei foram
realmente por causa de como a sociedade reage a
pessoas como eu.
A identidade de uma pessoa não é algo simples.
Não sou apenas intersexual. Não sou apenas intersexual. Tampouco só uma
sobrevivente de câncer.
Nenhum de nós é uma coisa só.

“
Foto: Suz Temko.

Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/02/15/
agora-sei-por-que-nao-menstruo-jovem-conta-como-se-descobriu-e-se-aceitou-intersexual.ghtml

É MENINO OU MENINA?

Podemos dizer que essa classificação binária não corresponde à realidade. Tanto é verdade que o 
indivíduo intersexual  (representado pela letra “I” da sigla LGBTQIA+), antigamente também conhe-
cido como hermafrodita, não se encaixa biologicamente na classificação feminina ou masculina.

O intersexual apresenta variações genéticas, podendo fisicamente aparentar um gênero e genetica-
mente possuir características de outro – como genitálias, produção de hormônios, cromossomos 
etc.

Muitas vezes, a descoberta dessa identidade vem de forma tardia, na adolescência, por exemplo.

(HARARI, Yuval Noah, p. 156) “

Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural
da mulher é dar a luz, ou que a homossexualidade não
é natural. A maior parte das leis, normas, direitos e
obrigações que definem masculinidade e feminilidade
refletem mais a imaginação humana do que a
realidade biológica.

“

A classificação limitada e polarizada no que se refere ao gênero, é cada vez mais discutida e inse-
rida na sociedade, a necessidade de desconstrução da oposição binária, masculino e feminino, o 
que significaria problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada um. 
Implicaria observar que o polo masculino contém o feminino (de modo desviado, postergado, re-
primido) e vice-versa.”[9]

(YOGYAKARTA, Introdução aos princípios).[8] “

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são
universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados.
A orientação sexual 1) e a identidade gênero 2) são essenciais
para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não
devem ser motivo de discriminação ou abuso.

“
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https://www.bbc.com/portuguese/geral-43561187
Acesso em 29/03/2020 “
Na obra em comento,
o autor pondera que desde criança.“

No Brasil, a realidade é outra. A classificação do registro civil ainda é binária.

Em contrapartida, no que se refere à identidade de gênero do transgênero, apenas em 2018, no 
Brasil foi possibilitada a alteração do gênero na certidão de nascimento, sem a necessidade de 
submissão à cirurgia de redesignação sexual.

HistoricamenteHistoricamente, no Brasil, a primeira transgênero a se submeter a uma cirurgia para mudança de 
sexo genital foi Waldirene Nogueira, em 1971. Ela que se autodeterminava como uma mulher, 
nasceu com o sexo biológico identificado como masculino.

A cirurgia foi realizada pelo cirurgião Dr. Roberto Farina e foi acompanhada por 02 (dois) anos por 
uma equipe interdisciplinar do Hospital das Clínicas.

EEm 1976, o Ministério Público de São Paulo denunciou o médico por lesão corporal gravíssima, 
sendo a Waldirene considerada vítima, uma vez que foram retirados os seus órgãos masculinos, 
que era algo “inalienável e irrenunciável”, tutelado pelo Estado, sendo condenado em 1978, por 
uma decisão eivada de maldade e preconceito.

Waldirene era chamada de “Monstro” e “Prostituta”, “Mutilado”, “Eunuco” pelo Ministério Público, 
nos autos do referido processo.[12]

Fonte: Sentença proferida pela Juíza Vânia Petermann
Fórum da UFSC - O número do processo é omitido por se tratar de segredo de justiça

Em alguns países, como a Alemanha e a Austrália, existe a possibilidade de se marcar na certidão 
de nascimento um terceiro gênero, visando resguardar os direitos dos intersexuais.

Desde 2013, na Alemanha, por exemplo, é possível, para esses casos, não informar o gênero na 
certidão de nascimento.[11]
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Fonte:
https://www.virgula.com.br/tvecinema/ha-25-anos-roberta-close-foi-a-primeira-transexual-operada-a-posar-nua-no-brasil/)

Roberta Close que também é um ícone transgênero histórico dos anos 80 e 90 – considerada na 
época uma das mulheres mais bonitas do mundo -, foi a primeira transgênero a ter sucesso com o 
pedido judicial de alteração de gênero em sua certidão de nascimento. Tal decisão foi proferida 
apenas em 2001.[13]

“

A diferença fundamental em relação aos
cisgêneros é que morremos, muitas vezes,
pela nossa identidade, pelo que somos.
Não só de bala perdida, mas sobretudo
de bala bem dirigida.
(…)
MorMorremos também socialmente –
sem educação acolhedora, sem assistência
à saúde especializada, sem chance de moradia,
sem abrigos apropriados, sem prisões com
alas especiais, sem acesso ao trabalho formal. (…)

Ainda somos culpados por ser quem somos –
de vítimas passamos a réus.

“
João também ressalta que “

(…) a delação estava na roupa, no meu jeito de
andar, na minha coragem e ousadia excessivas
para uma menina, quando todos esperavam
recado e polidez. Fui perseguido e humilhado
em ambientes estudantil, familiar e profissional.
Era sempre confundido e tachado com o que
nunca fui: um sapatão.nunca fui: um sapatão.

“
Na obra em comento, o autor pondera que desde criança

Fonte: https://ponte.org/pioneiro-trans-a-trajetoria-de-joao-w-nery/

A decisão que condenou o cirurgião foi anulada em segunda instância em 1979.

Dr. Roberto Farina também operou o primeiro transgênero masculino brasileiro, João W. Nery, em 
1977, autor do livro “Velhice Transviada” (de Outubro de 2018) – o qual super indico -, que retrata 
a velhice de um transgênero.
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Embora a vitória evidente, a referida decisão é dolorida de se ler, trazendo (pré) conceitos técnicos, 
reconhecendo como transgênero somente aquele que realizou a cirurgia de redesignação do sexo 
biológico.

Hoje o transgênero – apesar de não se confundir, a regra também vale para o intersexual – não pre-
cisa mais se submeter à perícia para confirmar a redesignação sexual, para alteração do gênero em 
seu registro civil (Irei tratar sobre a alteração do registro civil e nome social em colunas futuras).

Porém, o gênero ainda está ligado aos padrões socioculturais estabelecidos e é a forma exterioriza-
da do indivíduo que tem sido por muito tempo binária: masculino e feminino. Tal dualidade vem se 
descaracterizando com o tempo e a busca por essa desconstrução está cada vez mais almejada e 
necessária.

É essencial compreender que cada indivíduo é único e, por mais que seja buscado rótulo para carac-
terizá-lo, as variáveis sempre existirão.

Com efeito, a identidade de gênero está vinculada à própria dignidade do indivíduo. Não se trata 
apenas de alteração desta identificação e do prenome no papel. É obrigação do Estado garantir-lhes 
a sua proteção e bem-estar.

OO que muitos não sabem é que, tramita no Senado o Projeto de Lei nº 134/2018, de autoria da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, denominado como “Estatuto da Diver-
sidade Sexual e de Gênero”[14], que visa “promover a inclusão de todos, combater e criminalizar a 
discriminação e a intolerância por orientação sexual ou identidade de gênero, de modo a garantir 
a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos individuais, coletivos e difusos 
das minorias sexuais e de gênero”, pautada na autonomia privada do indivíduo.

O projeto de lei em comento garante a realização dos procedimentos médicos, cirúrgicos, hormo-
nais, psicológicos e terapêuticos, para a adequação de identidade de gênero, através do SUS.

Possibilita ainda o início de tratamento, não cirúrgico, para a adequação da identidade de gênero 
a partir da idade em que a criança começa a expressar a sua identidade, desde que haja indicação 
terapêutica por equipe médica e multidisciplinar.

Embora sejam resguardados tais direitos e outros tantos, fundamentais à inclusão e diversidade, 
o referido projeto de Lei não soluciona o dilema do intersexual, em relação à sua identidade de 
gênero não binária. Somente o garante o direito de alterar o gênero em seu registro civil, confor-
me a classificação já existente.

Assim, concluo que ainda existem muitas barreiras socioculturais a serem rompidas para atendimen-
to integral aos direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+, principalmente no que se refere à 
identidade de gênero, o que reflete a falta de representatividade no parlamento

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47250834#:~:text=Intersexual%20%C3%A9%20o%20termo%20usado,do%20sexo%20feminino%20ou%20masculino.-
https://www.dw.com/pt-br/parlamento-alem%C3%A3o-aprova-terceiro-g%C3%AAnero-em-certid%C3%B5es-de-nascimento/a-46750779
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45292522
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43561187
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bárbara anastácio:
colunista profissão.

[13] Acórdão da Quinta Câmara da Seção de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 
165.157.4/5. Apelante: Adão Lucimar *****. Apelado: Ministério Público. Rel. Des. Boris Kauffmann. Data do julgamento: 
22/03/2001. Votação unânime.

[14] Atividade Legislativa – Acesso em 30/03/2021
SENADO FEDERAL  – Acesso em 30/03/2021

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132701
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7651096&disposition=inline#:~:text=Identidade%20de%20G%C3%AAnero-,Art.,%2C%20social%2C%20religiosa%20ou%20familiar
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Esta situação que jamais esperávamos vivenciar em pleno século XXI vem tirando o sono de diversos 
profissionais sérios e dedicados. Não podemos dizer que exista uma “zona de conforto” para quem 
vive da arte, mas com certeza os desafios se multiplicaram. Para esta coluna de estreia eu entrevistei 
artistas de renome e que tem conseguido se reinventar apesar do momento. Dentre os nossos entre-
vistados, estão:

- Ariel Bessa Lessa, VJ Ariel, designer, projetista, malabarista e pai do Joaquim;
- Beatriz Bonanato, ou Djane Witchmind, artista da Urban Antidote Records, de Portugal;
- Bruno Azalim, idealizador dos projetos Onionbrain e Atropp, além de co-autor no duo Nargun e 
sócio-produtor do Pulsar Festival, em Ipoema-MG;
- Bruno Guimarães, também conhecido como Electric Gene, projeto de psyprogressive, designer e 
pai da Aurora;
- Junior Caus, ou DJ Caus – Padang Records, ou ainda DJ Stereophonic – Resina Records e sócio e 
professor na Enxame Records, escola de mixagem e produção musical baseada em Vila Velha, ES;
-- Thiago Del Torto, idealizador do projeto Del Torto e co-autor nos duos Karavel e Mrs. Troffea e 
mentor do canal Del Torto Music no Youtube.

Perguntamos a nossos entrevistados sobre como o distanciamento social impactou suas carreiras e 
seu processo criativo e a resposta foi quase que unânime em dizer que o setor foi extremamente pre-
judicado, visto que foi um dos primeiros a parar e que será também um dos últimos a voltar, conside-
rando o caráter de entretenimento. O fato das festas rave já serem estigmatizadas e open air ainda 
aparecem como agravantes para que o setor tenha sido duramente atingido.

Entretanto, em relação ao processo criativo geral, tivemos boas notícias. Thiago e Bruno Guimarães 
conseguiram alavancar projetos paralelos na área do ensino de produção de música eletrônica. 
Azalim também nos surpreendeu tendo iniciado estudos em novas áreas do conhecimento, tendo 
aprendido mesmo que superficialmente sobre digital art, modelagem 3D, aprendeu um pouco de 
programação que foi suficiente para programar 2 ensembles para Kontakt (uma famosa ferramenta 
computacional para manipulação de arquivos de áudio e produção musical) e engines de games. 
Confessou ainda ter encontrado no aprendizado uma poderosa arma contra o desânimo e a depres-
sãosão.

As raves sempre foram relacionadas a eventos 
para todas as tribos, raças, nacionalidades, 
orientações sexuais sob a bandeira PLUR (do 
inglês: peace, love, union and respect) e sempre 
foram uma celebração à liberdade e à contra-
cultura. Esses encontros sempre contaram com 
arte exuberante, line ups de longa duração e 
festafestas open air.

Diante da pandemia de coronavírus, o setor 
ficou completamente desassistido. Embora 
estejam acontecendo diversas festas clandesti-
nas Brasil afora, os profissionais bem conceitu-
ados em geral têm optado por não participar 
em vista da pouca valorização e exposição ne-
gativa associando suas carreiras a eventos sem 
responsabilidade social e empatia. Entretanto, 
a grana vai ficando curta, os boletos começam 
a vencer e a dispensa vai esvaziando.

Trabalho em digital art feito por Felipe Underraga, aka Gesh, para o
Festival Ojos del Cielo, evento virtual de live streaming em
homenagem a Munsmawa Chiumampi.

Como as raves tem sobrevivido ao distanciamento social

AUDIOVISUAL,
ARTE
PSICODÉLICA
E LIVE
STREAMING:
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Del Torto: “Por volta de 2008/2009 comecei a frequentar algumas festas, ainda não necessariamen-
te só de psytrance, comecei indo em festas de Electro, House, todas na verdade. Aquela época 
estava meio que descobrindo ainda esse mundo, então falou que tinha festa eu ia! Naquela época 
ainda estudava pra ser piloto de avião, tenho Breve até hoje de piloto de voos privados, mas nesse 
meio tempo, continuei indo em festas, através de amigos, acabei conhecendo o psytrance e come-
cei frequentar mais e mais, até que em 2011 já estava levando bem a sério a questão da música e 
entrei na faculdade de Produção de Música Eletrônica na Anhembi Morumbi. A partir desse momen
to, já tinha largado a aviação e estava me dedicando totalmente à música. Entrei no segundo semes-
tre de 2011 e terminei no segundo de 2013.

A partir daí, comecei a me apresentar em algumas festas menores, já com um Live pronto. Comecei 
junto com um amigo que conheci na faculdade, de princípio fizemos um projeto de Full-on chamado 
2.0 que nem se estendeu por muito tempo, pois em 2013 mesmo acabei indo para o Zuvuya (festival 
pioneiro da cena undergroud brasileira em Luziânia-GO) e lá conheci outras vertentes do Psytrance, 
como o Forest e Darkpsy e aí começamos a focar nesse estilo. Em dezembro de 2013 tocamos pela 
primeira vez o projeto Uttu. Esse foi em teoria o segundo projeto mas o primeiro que realmente leva-
mos pra frente. Tocamos esse projeto juntos até mais ou menos 2016, até que em 2017 surgiu meu 
pprojeto solo Del Torto.”

Del Torto Manifesto.

Ariel se dedicou como nunca ao live streaming, inclusive somando experiências internacionais tra-
balhando na live da Merkaba Music, um selo gringo de chill out music. Construiu parcerias sólidas 
e que provavelmente renderão excelentes frutos assim que pudermos voltar às atividades presen-
ciais. Junior dirigiu diversas sessões de live streaming e conseguiu desenvolver o hábito do estudo 
em produção de e-music, tendo feito uma colaboração que originou sua primeira faixa autoral.

Beatriz, que ainda estava recém contratada pela Urban Antidote Records, teve sua carreira bastante 
alavancada no meio virtual, participando de eventos de grande proporção com a live session da Xi-
balba Records em âmbito internacional, e também no coletivo feminino Ohm Ladies, entre outros 
trabalhos de grande expressão.

Além dos nossos maravilhosos convidados contando suas belas histórias de como se reciclaram 
e expandiram seus talentos e alcance virtual na pandemia, apontamos também para esforços em 
nome da solidariedade. No início deste mês de abril/2021 aconteceu o Festival Ojos del Cielo, 
uma iniciativa que contou com artistas de toda a América do Sul como homenagem ao grande 
xamã e produtor musical Jacinto Rosa, também conhecido como Munsmawa Chiumampi, nome 
de seus dois projetos de música eletrônica dentro da cena forest. No início da pandemia, o simpá-
tico boliviano de olhos amorosos reuniu um grupo de amigos para ajudar sua aldeia que passou 
popor um terrível incêndio. Inicialmente foi feita uma vaquinha para ajudar os moradores.

Infelizmente Jacinto faleceu em meados de março, deixando seu pequeno filho Jaya, de 4 anos. 
O amor que Jacinto investiu em todas as suas ações se materializou em mais de 200 pessoas coo-
perando em torno da realização do festival virtual que foi exibido no portal twitch.tv entre os dias 
02 e 10 de abril. O objetivo foi arrecadar fundos, inicialmente para os trâmites legais referentes à 
morte de Jacinto e também para iniciarmos uma poupança para o pequeno e amado Jaya. Houve 
ainda inúmeras manifestações filantrópicas em torno das lives e das raves, como por exemplo o 
projeto Fome de Arte, baseado em Vitória-ES, que já está chegando à sua 5ª tonelada de alimen-
tos distribuídos para artistas em condições de dificuldade por não poderem exercer seu ofício, 
já que o ditado “O artista vai onde o povo está” já não é mais uma realidade neste momento. 
O projeto Fome de Arte é uma realização da DB Entretenimento, que dentre várias incursões no 
mundo eletrônico realiza também a rave Decibel, da qual inclusive sou residente.

Munsmawa, que no dialeto nativo boliviano Aymara quer dizer “Eu te amo”, traduz o sentimento 
de colaboração e unidade que permeia as ações destes coletivos e remete ao P.L.U.R. tão pregado 
pela galera raver, seja uma luz para aqueles que se encontram desanimados neste momento!

No mais, agradeço imensamente o convite desta produção e pretendo estar junto com vocês por 
um longo tempo! Mando aqui o meu grande abraço a todo esse belíssimo público e que esta coluna 
possa trazer um pouco de afago e inspiração nesses tempos difíceis! Namastê!

Um pouco mais sobre nossos artistas convidados:
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Assista ao vídeo
WitchMind DjSet

Urban Antidote Showcase
11/10/20

Witch Mind: “Tive meu primeiro contato com o psytrance e desde então me senti em casa. A cone-
xão com as nuances do som underground foi indescritível em minha vida, intensa, desde minha pri-
meira festa. Passaram poucos anos fui me identificando mais e mais com a proposta que os produ-
tores e DJs das vertentes noturnas trazem consigo; logo depois quis fazer parte disso também.

Escutava uma boa seleção em casa e dava vontade de passar para frente tanta track boa e junto a 
elas a sensações que cada uma traz consigo.

Tive oportunidade de fazer parte lives maravilhosas, algumas delas, Ohm Ladies (coletivo), Urban 
Antidote (gravadora internacional), Clã (minha festa, rs), Xibalba (gravadora internacional), de sequ-
ências memoráveis, recheadas de artistas por quem possuo admiração.

Mal posso esperar para pegar uma pista e passar para o público todo aprimoramento que estou ga-
nhando ao longo desta fase. Por mais que ainda tenha muita coisa para desbravar e um universo de 
novidades para conhecer, a evolução ganhada neste meio tempo é inegável. Eu me sinto feliz com 
o processo de crescimento da Witchmind”.

Links:

https://www.urbanantidote.com/

https://urbanantidoterecords.bandcamp.com/

Beatriz Witchmind foto by Junior Caus.

Assista ao vídeo
 Del Torto & DarkWing
Ousadia e Alegria

Assista ao vídeo
Ectogasmics

Love and Understanding
(Del Torto Rmx) 

Links:

FACEBOOK

SOUNDCLOUD 

INSTAGRAM

Clipe Youtube:

https://www.facebook.com/deltortomusic/
https://soundcloud.com/deltorto
https://www.instagram.com/thiagodeltorto/
https://www.youtube.com/watch?v=lrK5QWphyRQ
https://www.youtube.com/watch?v=sUSRZHBCBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=wedev99d1TM
https://soundcloud.com/witchmind
https://soundcloud.com/urban-antidote
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Assista ao vídeo
Electric Gene

Live Quarentena 2020

Assista ao vídeo
ELECTRIC GENE

7 ANOS (Documentário)

Electric Gene: Bruno Guimarães é o produtor musical por trás do projeto Electric Gene.  O projeto 
segue uma linha experimental do psy-progressive trance. Iniciado em 2014, as músicas do projeto já 
foram lançadas pelas maiores gravadoras de psytrance do mundo do gênero. Está sempre presente 
nos principais festivais percorrendo mais de 18 estados do Brasil além de turnês internacionais em 
França, Portugal, Israel e Palestina.

TTambém vem ministrando aulas de produção desde 2017 através de workshops/palestras, escola 
de produção, aulas particulares e agora conta com seu primeiro material on-line. Participante ativo 
também no meio da arte digital, através da criação de capas, logos, flyers e todo tipo de design 
para o segmento da música eletrônica com diversos artistas e eventos da cena nacional e interna-
cional como clientes.

Electric Gene Orion Festival.

Electric Gene Paris.

Atropp: Sobre Bruno Azalim, resolvi escrever de próprio punho. Aos 33 anos, a representativida-
de e pioneirismo deste artista na cena nacional são inegáveis. Um dos grandes responsáveis pelo 
estabelecimento da cena dark psytrance no Brasil, inicialmente com seu projeto mais progressivo 
Onionbrain, Azalim influenciou toda uma geração de jovens produtores brasileiros e latino ameri-
canos que hoje ganham o mundo com seu som gorduroso e obscuro. Além disso, é co-realizador 
de um dos maiores festivais do mundo no quesito dark psychedelic, o Pulsar Festival! Azalim, é 
uma honra ter sua colaboração na Colors DJ Magazine!

Links:

http://pulsarfestival.art.br

Bruno Azalim Atropp Onionbrain foto by Lucas Caparroz.

https://soundcloud.com/atroppmusic
https://soundcloud.com/nargunlive
https://soundcloud.com/onionbrain
https://www.youtube.com/watch?v=pq83Fs5HD90
https://www.youtube.com/watch?v=uJztnnT2FnQ
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Rodrigo Sobrinho:
colunista profissão.

VJ Ariel: Ariel Lessa, 29 anos, é designer e começou a sua jornada no mundo das raves aos 14 anos, 
em meados de 2007. Sendo desde pequeno um artista multifacetado, começou aprendendo mala-
bares e trabalhando com intervenções artísticas. Posteriormente aprendeu a mixar e durante um 
bom tempo levou às pistas ao delírio. Porém não era o maior serviço que poderia prestar à cena. 
Hoje, após ter se formado em design pela UVV, passou a investir em visuais – VJ, video mapping, 
vídeo- instalação, vídeo-arte. Hoje, neste momento de pandemia, distribui suas tarefas entre gerar 
conteúdo de mídias sociais, prestação de serviços em editais de incentivo à cultura (inclusive em co-
laboração do Thiago Del Torto, que deu origem a dois videoclipes nos links da matéria) e cuidar do 
seu pequeno filho Joaquim.

Links:

INSTAGRAM

FACEBOOK

VIMEO

YOUTUBE

Assista ao vídeo
Stereophonic
Festa Clã

(Resina Records)

Assista ao vídeo
Resina Records Web Festival

Stereophonic

Caus/Stereophonic: “Salve galera! Para quem não me conhece, me chamo Junior Caus, toco a 
aproximadamente 14 anos, profissionalmente, com o nome de Caus (Padang Records) e recente-
mente com meu novo DJ set, chamado de Stereophonic (Resina Records), onde sigo sonoridades 
noturnas do psytrance. Esses projetos no qual eu venho tocando, criando e levando a frente, eu 
levo muito a sério e me dedico de forma intensa neles, busco o melhor de cada estilo e tento me 
aprofundar de forma que eu consiga transparecer os meus sentimentos para a pista de dança, 
seja eles de forma sútil ou de forma densa.

HojHoje eu faço parte de um estúdio/ selo/ escola de áudio, chamado de Enxame Records, onde eu 
compartilho meus conhecimentos com a música, em especial com o DJ Set.

Comecei a ouvir música eletrônica ainda muito novo, por conta do meu pai, que também foi DJ 
profissional.

Tive uma forte influência do rock’n roll, rock progressivo, blues/ jazz e da house music, onde no pas-
sado, fez com que eu conseguisse criar atração por sons psicodélicos, melódicos e com vocais.” 

Lives:

Junior Caus.

https://www.youtube.com/watch?v=OBqOv1uUb2k
https://www.youtube.com/watch?v=2pTW423xka8
https://www.instagram.com/vj.ariel/
https://www.facebook.com/vj.ariell/?fref=ts
https://vimeo.com/arielblessa
https://www.youtube.com/channel/UCVIVL5qeLBIOGft6jeg1IFw/videos
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Não-binária, não-monogâmica, não-normativa. É assim 
que Levi Banida se reconhece como interartista fortale-
zense, que aborda em suas exibições as relações entre 
gênero, performance, violência, interarte, ecologia, 
dança e criação. 

Levi atua como professora na Rede Pública de Ensino e 
em ONGs desde 2014 e foi premiade no 71º Salão de 
Abril da Secretaria de Cultura do Ceará. E, além disso, é 
fundadore e mãe do Coletivo-casa Covil das Banidas 
(@covildasbanidas). 

Corpos marginalizados perante os padrões da sociedade transmutam em artes abstratas, buscan-
do novos conceitos estéticos e trazendo à tona problemas do cotidiano, dramas sócio políticos e 
queixas intrínsecas de suas experiências. Artes feitas não só para chocar, mas para conscientizar 
sobre o amor e a dor de ser “diferente“. 

Nessa primeira matéria da série “A arte do absurdo“, apresentamos aos nossos leitores o traba-
lho de uma artista cearense, como uma forma de adentrar nessa imersão do “exótico” como forma 
de expressar individualidades. 

LEVI BANIDA (FOR/CE) 

No atual cenário, a performance ar-
tística já se tornou uma experiência 
sensorial tão necessária quanto o DJ 
ou o ambiente. Com uma série de 
matérias, iremos explorar as lutas di-
árias desses artistas independentes, 
abordando a arte (seja performance, 
dança, teatro etc.) dentro do am-
biente noturno de festas e os coleti-
vos undergrounds.

Alguns chamam de inversão de valo-
res, outros de protestos bizarros. 
Porém, uma coisa não se pode 
negar: a busca pela excentricidade 
tem se tornado cada vez mais cres-
cente, trazendo artistas de variadas 
vertentes a transitarem por esse 
conceito estético. Dançarinos, artis-
tas visuais e performers mergulham 
nesse mundo obscuro da cultura 
dark para buscar referências. E, de 
alguma forma, impactar e levar uma 
mensagem ao público.

Foto de divulgação.

SÉRIE: “A arte do absurdo” #01

https://www.instagram.com/covildasbanidas/
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Desafiando as estruturas com seu corpo não 
binário e transviado e dedicando sua drag a 
reflexões artísticas e existenciais, Levi enfatiza 
que nunca teve o intuito de criar uma ilusão 
de cis feminilidade: 

“Penso“Penso que a minha drag </span> habita 
outras zonas que não são exatamente as que 
drag que se empenham em atingir um ideal 
de ilusão cis feminina ocupam. Pensar assim 
também me dá acesso a pensar em outras 
zonas sensoriais: como não preciso me ade-
quar à representação de uma figura, eu crio 
minhasminhas próprias figuras ideais. Eu sou meu 
próprio ideal drag – e me reinvento a partir da 
minha capacidade de me reimaginar”, afirma. 

Foto de divulgação.

O trabalho de Banida é repleto de influências 
drag, arte na qual por muitas vezes erronea-
mente são impostas regras normativas de femi-
nilidade. Na visão de Levi, os padrões de bina-
ridade permeiam todos os espaços sociais: 
igreja, Estado, capital, cisgeneridade, heteros-
sexismo, dentre outros dominadores. 

“No drag, isso não deixa de ser um paradigma. 
A binaridade, aliada à ilusão cisgênera, forma 
uma maneira específica de fazer drag que é 
mais difundida e apreciada com mais facilidade 
dentro do universo mainstream. A criação de 
uma ilusão cisgênera, usualmente feita por 
homens gays, passou a ser uma leitura quase 
“explicativaexplicativa” para o fazer drag.” 

Foto de divulgação.
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“Minha mãe também é uma referência forte 
pra mim… Enfim, são referências muito diver-
sas. As plantas são minhas referências, bacté-
rias, vírus, lixo. O caos é minha maior referên-
cia.” 

Muitas dessas performances procuram trazer à 
tona problemas sociais e utilizam o desconfor-
to como gatilho para levar o público a outros 
níveis de percepções. Para essa pessoa/artiste 
“não-binária, trans, LGBTQIA+, bicha, nor-
destina, professore e estranhe“, o desconfor-
to é o extermínio e a violência contra esses 
corpos transviados. 

Foto de divulgação.

Ao ser indagada sobre a busca de referências 
para suas apresentações, Levi cita artistas que-
er/trans, que mexem sobretudo com a noção 
de espécie e humanidade, como Anth0mor-
ph, Matieres Fecales, Uyrá Sodoma, Sarita 
Themonia. Ela também cita como referência 
os estilistas Mondo Guerra, Iris Van Herpen e 
dá ênfase a artistas cearenses intituladas pela 
mesma como “minhas filhas do Covil das Ba-
nidas“: Sy Gomes, Edicleison Freitas, Mor-
ganna Clout e Tieta Macau. 

Foto de divulgação.

Mas, ao contrário do que muitos podem imaginar, não existe uma fuga da normalidade e do 
mainstream, e sim uma relação com esses espaços de forma provisória. Segundo ela, existe em 
sua arte uma permissão de transgredir as barreiras criadas a fim de reforçar o “normal“, fazendo 
um movimento que explora outros territórios. 

“Como uma drag perfeitamente cis feminina, mas de pele azul. Ou uma roupa convencional para 
uma drag “feminina”, mas com uma maquiagem de uma demônia. Gosto de explorar essas con-
tradições” 

 Intervenção artística “Fisgadas - O Mar não é Binário”.



42

A luta contra essa violência foi o gatilho inicial 
que a levou para a arte drag, possibilitando-a 
denunciar de maneira artística os abusos sofri-
dos. Levi utiliza espaços de lutas e destaca 
pautas que precisam ser legíveis para garantir 
os direitos político-sociais básicos para si e 
também às pessoas mais vulneráveis que parti-
cipam da mesma classe.

Sobre a visibilidade dentro do cenário notur-
no, Banida pondera que a cena underground é 
composta por grupos muito heterogêneos, e 
nem todos dão acesso ao desafio de gênero. 
Também relata a dificuldade para a monetiza-
ção de certos serviços e ressalta a constante 
procura por meios de adentrar em editais, 
workshops,workshops, cursos e outros espaços com in-
vestimento público a partir da sua drag.

 Intervenção artística: “Dandara come beterraba”.
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 Intervenção artística: Outros Trabalhos.
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reportagem de
Igor Fonteles.

Para conhecer mais profundamente o trabalho 
deste artiste: 

Instagram / Galeria Virtual:

INSTAGRAM: @levibanida

INSTAGRAM: @covildasbanidas

INSTAGRAM: @inumerasprojetil

Foto de divulgação.

https://www.instagram.com/levibanida/
https://www.instagram.com/covildasbanidas/
https://www.instagram.com/inumerasprojetil/
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“My Love” é a música original de estreia do DJ e produtor Strappa, que lança nesta sexta-feira 
(30), nas versões rádio e extended, em todas as plataformas digitais através da gravadora Santan-
der Music.

E é neste clima de um amor visceral que o artista promete conquistar os corações do público ao 
redor do mundo. E tivemos o prazer de bater um papo especial com ele, falando sobre todo o pro-
cesso criativo deste lançamento e de todo o seu direcionamento de carreira durante este último 
ano de pandemia. Confira agora:

Então Strappa, conta pra gente como tá sendo pra você poder lançar a sua primeira original?

Alegria! Não tenho outra palavra para descrever. Agora tenho a etapa do lançamento e percebo 
que é bastante trabalho. Tudo a favor da música! Estou no esforço de fazer “My love” chegar até 
as pessoas e preparando um lançamento multimídia em várias plataformas digitais. Sigo feliz e 
focado, com muitas etapas para concluir. Está sendo um aprendizado maravilhoso.

ComCom pouco tempo de carreira você soube aproveitar bem esse período de pandemia. Fale um 
pouco sobre como os últimos meses acabaram te influenciando a se jogar mais na carreira de 
produtor musical.

EuEu que sempre fui amante da música, logo que iniciei minha carreira de DJ coloquei como projeto 
produzir. Então corri atrás deste sonho, pesquisei e estudei bastante. E com o avanço da pande-
mia, eu tive que ficar longe das pistas. Percebi que este era o melhor momento para investir no 
estudo, no meu crescimento profissional neste ramo e na minha qualidade artística. “My Love” é 
o meu single de conclusão de curso em Produção Musical da AIMEC RIO. E eu curti cada etapa. 
Fiz todos os deveres de casa direitinho (rss…). Passei por momentos de incerteza, quando me per-
guntava se seria capaz. Mas não desisti e me dediquei muito até o instante em que acreditei e o 
trabalho fluiu… E foi incrível! Hoje eu tenho a track pronta para o lançamento.

“My Love” tem muito a ver com a sua personalidade principalmente porque você é também 
um grande poeta. Fale um pouco sobre as influências que levaram você a chegar nessa letra 
tão linda.

Eu sempre falo que coloco muito amor em tudo que faço. E não foi por acaso que a música tem a 
palavra “love” no título. Acho que ela é resultado da minha paixão. Quando encontrei a letra fui 
conquistado de imediato. Ela traz uma garota (nossa ‘eu lírico’) visceralmente apaixonada, pedin-
do para o seu amor se aproximar e não mais deixá-la. É um vocal potente e que fica com a gente, 
latente. Sobre as influências, eu me inspirei em produtores brasileiros que admiro como Johnny 
Bass, Mauro Mozart, Filipe Guerra e Bruno Knauer. E também carrego referências do tribal pro-
gressivo, envolvente e vanguardista, do circuito europeu. Acho que o resultado é uma música 
cheia de energia e com o clima da noite.

Capa track “My Love”.

Strappa lança a sua primeira track “My Love” pela
Santander Music



46

MY LOVE (Radio Edit)
Letra

My love, my love, my love, my love…
Ooooh Ooooh…

My love
My love
My loveMy love
My love
Get a little closer

My love
My love
My love
My love
If this feeling is foIf this feeling is forever
Then let me know if…

(My love… My love…My Love…)
Get a little closer
(My love… My love… My Love)
Get a little closer
(My love… My love…My Love…My Love…)
Ooooh Ooooh…Ooooh Ooooh…
Oooooooh… Ooooh…

My love
Get a little closer
My love
Get a little closer
My love
Get a little closerGet a little closer
My love
Get a little closer
Oh oh oh…

If you love me then boy
Never let me go
If you’re gonna give it all
I feel it babeI feel it babe
I already know

If you love me then boy
Never let me go
If you’re gonna give it all
I feel it babe
I already know

I knowI know
I know
Never let me go
I know
I know
Never let me go

Yeaah… Yeaah…
(I al(I already know)
Yeaah… Yeaah…
(Never let me go)
Yeaah… Yeaah… Yeaah…
(Never let me go)
Yeaaahh

I already know
Never let me goNever let me go
I already know 
Never let me go!
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Sobre o processo criativo da música além da 
letra, conte como chegou nesse resultado 
maravilhoso e quais são as pessoas envolvi-
das nesse projeto. 

Tudo começou pelo grave… Eu queria um 
baixo presente e uma bateria impactante, cheia 
de texturas. O vocal tinha que acompanhar 
esse ritmo e explodir para então desenvolver a 
letra. Assim como a canção, sou eu pedindo 
para o público se aproximar pra eu contar a his-
tória e eles responderem com a dança. Acho 
queque pista é isso! É conexão. Os synths vieram 
no capricho e não podia faltar o metal e as cor-
netas. Sobre as pessoas envolvidas neste proje-
to… Foram tantas… Não posso deixar de men-
cionar meu professor, o genial DJ e produtor 
Bruno Motta. Ele encarou o desafio de mergu-
lhar comigo no cenário do Tribal House e me 
ensinou muito. O cara é um mágico da música 
eletrônica. À AIMEC RIO, minha escola, princi-
palmente aos veteranos, os sábios Roger Lyra e 
Rafael Nazareth. Ao meu colega de classe, 
Guill, que sempre acreditou na minha música. 
Ao querido Diego Ramal que me indicou a 
escola e sempre me passou tanto carinho. Ao 
Diego Santander e sua gravadora que me rece-
beram de braços abertos (sinto que ganhei 
uma nova família). Ao grupo SAVE, ao meu na-
morado, Alisson Souto, o meu amor, e final-
mente à minha família, amigos e fãs queridos – 
eu não seria nada sem a torcida e o apoio 
deles.

Para finalizar, qual mensagem você deixa para 
seus fãs e leitores da revista Colors DJ? 

AA minha mensagem final também chega em tom 
de agradecimento. Obrigado por me acompa-
nharem e dividirem comigo este meu sonho que 
é a música. Eu ainda tenho muito para comparti-
lhar. Tenho a poesia e o audiovisual. “My Love” 
será a primeira de muitas originais. Tomei gosto 
pela coisa e quero me aprimorar para entregar 
sempre o melhor. E ainda tenho novidades! Em 
breve, ‘My Love’ ganhará um Lyric Video, além 
de um videoclipe lindo, gravado com a bailarina 
Isabella Accorsi, em um dos cartões postais mais 
fantásticos do Rio – o Museu do Amanhã. E 
também vem aí um pack de remixes pela San-
tander Music. Os produtores convidados são um 
luxo só! Mal posso esperar para divulgar. Então 
é isso. Agora chegue mais perto e curta “My 
Love”!

REPORTAGEM DE
diego aganetti.
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Vivemos numa sociedade doente - homofóbica, preconceituosa, opressora, machista – por heran-
ça cultural, mas isso não quer dizer que devemos nos apoiar na inércia e aceitar isso como imutável 
ou, ainda pior, normatizar algumas atitudes baseados em um passado que não deveria ser motivo 
de orgulho.

Sim, estou me referindo aos discursos recentemente proferidos no BBB. Foram tantos e tão absur-
dos, que eu precisaria de um texto gigantesco para retratar minha indignação, então vou tentar ser 
sucinto.

A necessidade de serem ouvidos, tanto Juliette, quanto Lucas, foi a primeira coisa que me 
chamou a atenção. E não propriamente o intuito deles, mas a falta de interesse de todos os outros 
em ouvir. Este foi o ponto. Ambos são de origens diferentes, com histórias e cicatrizes muito desi-
guais, mas com lutas bem semelhantes. Lutas contra desigualdade, contra preconceito, contra in-
justiça e por aí vai. 

Acontece que seus colegas preferiram julgar, a ouvir o que eles de fato tinham para dividir. Por na-
tureza, a gente tem o hábito de apontar o dedo e criticar. É mais fácil!

É mais fácil ignorar do que reconhecer falhas e refletir e mudar algo que você sempre teve contigo, 
entretanto, o fato de sempre estar ali não significa que esteja certo ou que seja bom. O discurso 
de ambos mostrava sempre uma fragilidade que talvez ninguém ali estivesse pronto para lidar. 
Estou tentando ser otimista para não ter que reconhecer que alguns são realmente podres e sem 
a mínima vontade de se tornar melhor.

NaNa sequência vem a dúvida da sexualidade, novamente, do Lucas. Como se isso fosse mudar a 
vida de qualquer um ali. O pior foi ver pessoas assumidamente gays ou bissexuais fazerem o ques-
tionamento, e isso mais uma vez apenas para apontar e criticar.

Eu nem vou comentar das ações criminosas de alguns participantes em relação à tortura psicológi-
ca direcionadas a ele e a Juliette. Foi nojento!

E quando nós achamos que teríamos paz, vem as falas sobre as roupas do Fiuk e do cabelo do 
João.

Eu estou usando os exemplos do BBB, mas isso tudo é muito mais comum aqui fora, ok?

Não consigo admitir que o racismo ainda seja tão presente no nosso cotidiano.

Não dá para aceitar que as desculpas “meu avô era negro, então não sou racista”, “o meu cabelo 
também não é tão bonito” (oi? – essa ainda é pior porque além do preconceito, tem o julgamento 
pessoal do que é bonito), “eu tenho amigos pretos”. Bicho, acredite você ou não, esse tipo de jus-
tificativa, às vezes, machuca mais do que o fato em si.

“Mas eu sempre disse expressões racistas e ninguém nunca falou nada, é muito mimimi”. Devo te 
informar que você sempre esteve errado e se no passado ninguém te falou, agora tem uma infini-
dade de artigos e discussões que podem te informar.

Sempre que algum assunto vem à tona nos 
veículos, inevitavelmente, acabo fazendo uma 
reflexão e, em alguns casos, faço questão de 
dividir com vocês o meu olhar.

Até
quando?
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cadu bondezan:
colunista vozes.

Quanto ao seu conceito de mimimi, toda vez que seu “radar” apitar como mimimi, é sinal que você 
deve prestar atenção no assunto e se informar. Enquanto você pensar dessa forma, tem coisa para 
aprender sobre este assunto, ok?

Estou acostumado a ler muita babaquice nas redes sociais, principalmente agora que as pessoas 
perderam o filtro por se esconderem atrás de um perfil, mas discriminação e preconceito eu, de 
verdade, não consigo digerir. Já passou da hora de mudar esse discurso.

ComoComo já nos ensinou Gabriel, o pensador: “E de pai para filho o racismo passa, em formas de 
piada que teriam bem mais graça se não fosse o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discri-
minação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos que 
a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica!
https://www.youtube.com/watch?v=vr_k6GURTm8

Para finalizar, porque já estou me alongando, vem a questão do vestido do Fiuk. Olha, dá vontade 
de mandar viver com a Damares, para ser educado.

Um dia as pessoas vão aprender que ninguém é igual a ninguém, que todos têm suas particularida-
des, e que você não tem que se preocupar com a aparência de ninguém, com a orientação sexual 
de ninguém, com a etnia de ninguém, de que parte do país o sujeito tem sua origem, nem com a 
forma como fulano ou sicrano se porta ou se veste, mas tem por OBRIGAÇÃO respeitar todos. 
Gaste seu tempo e seu discurso com isso.

Ainda vai ter aquele que vai dizer que eu não poderia estar tratando de temas como racismo 
porque sou branco. De fato, eu não consigo saber com exatidão o tamanho das feridas e a intensi-
dade da dor neste assunto, mas felizmente eu tenho empatia e tenho interesse em me tornar uma 
pessoa cada dia melhor. Isso me faz pesquisar e estudar. É simples!

Além disso, posso não sofrer preconceito racial (entendo meu lugar de privilégio, neste sentido), 
mas sou gay, umbandista, estou ficando calvo e sou pobre e filho de uma diarista aposentada e de 
um eletricista, então sei bem o que é ouvir piadinhas e comentários maldosos. Conheço essa dor, 
infelizmente.

Faça um favor para você: respeite o próximo!
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Jovens ganharam as universidades, organizaram-se politicamente em movimentos estudantis e 
queriam mudar o mundo, além de experimentarem uma liberdade sexual maior que as gerações 
anteriores. Essa conjunção de mudanças em escala global, somada ao reconhecimento dos jovens 
e das mulheres como grupos com força social e política, possibilitou, na década de 1960, o surgi-
mento de novos movimentos sociais e políticos, como o feminismo, e os movimentos juvenis de 
contestação. A globalização e o avanço da tecnologia permitiram que suas mensagens se propa-
gassem em todo o mundo.

Deste modo, podemos afirmar que nosso surgimento dentro da sociedade é uma contraposição 
às condições sociais impostas, o que causou a nossa “marginalização” através das autoridades.

Hoje, o movimento da e-music se tornou algo consolidado como uma Cultura Global, mas ainda 
muito marginalizada. E como podemos mudar esse quadro?

Muitos eventos têm o seu lado social através de arrecadação e doações de alimentos, mas será 
que somente isso que podemos fazer?

UmaUma boa alternativa seria cursos e oficinas gratuitas, para que cada vez mais a sociedade e as auto-
ridades possam perceber que estamos para somar, e que queremos sim, melhoras a sociedade 
como um todo e não somente fazer festa.

Esses tipos de iniciativas sociais atreladas ao movimento da e-music ainda são muito escassas, será 
que por falta de interesse? Eu diria que é mais falta de diálogo com autoridades competentes.

A e-music tem sua história atrelada a importantes manifestações artísticas, movimentos de contra-
posição em resposta à acelerada industrialização, crescimento econômico do pós-guerra, esse mo-
vimento foi chamado de movimento de contracultura (Rock, movimento Hippie, Punk e o Techno).

DESMARGINALIZAÇÃO
DA MÚSICA ELETRÔNICA
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Thulio Barreto:
colunista vozes.

Acredito que esse rumo, a longo prazo, pode trazer bons frutos, melhorar relacionamento com as 
autoridades, causando uma aceitação social e fortalecimento cultural.
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Todos sabemos que as pessoas têm conhecimento sobre temas como a sexualidade cada vez mais, 
fato que podemos perceber pela quantidade de pessoas que se questionam diariamente sobre o 
que lhes atrai. O que poucos se questionam é sobre a aceitação do próprio corpo. Ouvimos muito 
sobre questões biológicas, Questões essas que faz com quem não aceita determinada parte do 
corpo se sinta de certa forma errado por ter tais pensamentos. O primeiro passo é se aceitar, acei-
tar o que você é, aceitar a sua essência, pois isso é o que somos quando todo o resto é tirado de 
nós. Identificar-se como homem ou mulher pode ser muito mais difícil do que imaginamos. Existe 
aa curiosidade quando somos crianças de querer saber como é ser do sexo oposto, mas ai vem a 
pergunta que assola a maioria dos pais que por alguma razão não entende essa questão: “mas e 
se não passar?” Ou irmos pra algo mais profundo, “e se tivermos realmente vontade de ser do 
sexo oposto?”

São muitas perguntas para quem se descobre transexual e eu acredito que o que toma conta do 
ser é o pensamento de que isso é, de certa forma, um erro, um equívoco. Sejamos claros neste 
texto, que não é errado eu me identificar como homem ou mulher, lembramos que isso faz parte 
do “ser”, independente do corpo que se tem.

AA questão do ser é muito mais profunda do que a questão biológica, já que na questão biológica 
não há questionamento que não possamos responder prontamente com algumas pesquisas. A 
questão do ser é filosófica e mais do que estudo, requer uma imersão profunda dentro do que 
você acredita ser. Dentro da sua reflexão, você tira suas próprias conclusões e, de repente, o que 
estava tão certo na sua vida, torna-se um borrão diante dos seus olhos. Eu vou usar aqui um exem-
plo que está mais recente, de certa forma, fresco na cabeça das pessoas, que é o desenvolvimento 
da personagem Ivana, na novela global “A força do querer”. Muitas pessoas passam a se descobrir 
e,e, apesar de ter contato com muitas pessoas que já estiveram, ou que estão nessa fase, é quase im-
possível você saber descrever exatamente o que  sente. Quando se descobre, queremos gritar ao 
mundo o que acabamos de descobrir, queremos impor que a partir daquele momento, somos 
assim e acabou. Porém ao abrir as cortinas ao público, nem sempre o público está aberto a essa 
transformação. É necessário diálogo, explicação e teoria e, principalmente, empatia. Sim, pois 
apesar de não passar exatamente por aquilo, ao compartilhar questões com alguém, queremos ao 
menos que nos ouçam, que saibam que estamos ali. E o que acontece é o contrário. Normalmente 
se exclui, se ignora, deixa pra depois. Aí vem a mágoa, consequentemente, a raiva, a agonia, o 
sentimento de perda. Perda da voz, perda da oportunidade de fala.

É sobre isso que temos que falar, sobre o que somos, sobre como nos identificamos pra nós 
mesmos, depois pros outros, se der, se sobrar tempo. Ser transexual em um país onde se tem a 
maior taxa de morte LGBTQIA+ não é fácil. Não dá pra simplesmente fecharmos os olhos e igno-
rar, que nem a avó da gente faz quando descobre algo nosso que ela não gosta. Vamos imaginar 
a situação de nossa própria descoberta. Que questões seriam mais importantes pra nós? Seríamos 
aceitos? Temos que nos perguntar para ter uma pequena noção do que é passar por isso todos os 
dias, toda hora. O medo de ser julgado. Isso deve acabar. Se nos identificamos mulher, que seja-
mosmos mulheres. Mulheres de coração, de alma, que lutamos pelo que queremos, e queremos algo 
simples, respeito. Nascer mulher é difícil, se descobrir mulher também não é fácil. Porque temos 
que lidar com a falta de respeito entre as próprias mulheres antes de chegar nos homens. O ma-
chismo atinge todas. Se descobrir mulher é como diria Bethânia, “cada um sabe a dor e a delícia 
de ser o que é”. E a mulher que se descobre mulher, muitos acham que é escolha, não é. Ela 
sempre soube o que era, só que devido a questão biológica foi criada de forma diferente.

Nem toda mulher menstrua todo mês; ou porque é desregulada, ou porque toma anticoncepcio-
nal, ou porque é trans. Isso não faz com que nenhuma delas seja menos mulher. Nem toda mulher 
pode ter filhos, ou porque é estéril, ou porque escolheu operar, ou porque é trans. Isso não faz com 
que nenhuma delas seja menos mulher.

A SEXUALIDADE
POSTA EM
CHEQUE
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Carla Baker:
colunista vozes.

Uma coisa é certa, todas sofremos discriminação por alguma razão, ou por ser feminina demais, ou 
por ser feminina de menos, por ter pelos demais, por ser branca demais, gorda demais, magra 
demais, negra demais, ter dinheiro demais, ter chiliques demais, nós nunca seremos suficientes 
para os outros. Sejamos por nós mesmas. Não criemos mais divisões onde já temos divisões sufi-
cientes. Sejamos fortes, lutemos para conseguir chegar onde queremos, Sejamos firmes, não acei-
temos menos do que merecemos. O mundo já tem guerras demais, tenhamos sororidade. Com 
aquelas que se descobriram quando vieram ao mundo, e com aquelas que se descobriram quando 
já estavam aqui. Afinal, nunca é tajá estavam aqui. Afinal, nunca é tarde para descobertas pessoais <3.
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O conteúdo deste artigo está relacionado ao tema projeto de vida que venho abordando nas colu-
nas anteriores: “Você tem um projeto de vida?”, “Projeto de vida e identidades” e  “O bom traba-
lho”. Eu escolhi escrever sobre ser artista, para isso, vou pedir licença para você, leitor, porque vou 
contar um pouco da minha história de vida.

Quando eu era uma criança, eu tinha fascinação pelo mundo da televisão. Eu era um assíduo teles-
pectador, até porque era praticamente o único meio de entretenimento que a gente tinha fácil 
acesso em Marialva, que é uma típica cidade pequena do interior do Paraná, isso quer dizer, uma 
vida cultural restrita, bem restrita. Enfim, voltando ao causo, eu acompanhava diariamente as tele-
novelas, me vinculava facilmente às suas histórias, me imaginava nelas, além de também produzi-
-las e reproduzi-las no meu imaginário criativo. Eu era fã de programas e dos apresentadores, claro, 
Maria da Graça Xuxa Meneguel era a minha musa icônica master. A programação televisiva marcou 
a minha vida profundamente, pois aquele mundo dentro da tela me impulsionava para os meus 
propósitos de vida. Eu queria ser um deles. Eu me identificava com tudo aquilo e me via fazendo 
qualquer papel daqueles na TV; eu poderia ser ator, dançarino, apresentador, comediante, repór-
ter, enfim, qualquer um deles, por causa disso eu fui impulsionado a escrever textos de natureza 
poética, narrativa, memórias, reflexões, teatro desde os meus 10 anos, além de participar e promo-
ver apresentações de teatro e dança na escola onde estudei o ensino fundamental. Eu queria ser 
artista.

O que, então, eu fiz? Fui atrás de legitimação. O que eu teria que fazer para ser artista? Fui des-
cobrir intuitivamente o que era ser artista, então minha primeira atitude foi escrever uma cartinha 
para a Rede Globo manifestando o meu desejo de ser artista. Esta carta nunca foi respondida, é 
claro (risos). Lembro que surgiu a oportunidade de eu fazer um curso profissionalizante de teatro, 
então eu fiz o curso. Aos 14 anos, eu fiz a minha primeira formação e estreei minha primeira produ-
ção de teledramaturgia na rede de TV local. Aos 15 anos fiz um curso de modelo e manequim (na 
época chamava assim), ingressei num grupo de teatro católico e já acumulava uma coletânea de 
textostextos literários autorais de aproximadamente 40 obras. Mesmo assim, eu ainda não me via como 
artista. Para resolver isso, resolvi fazer uma graduação em Letras, porque, daí eu teria um diploma 
na área me dando a legitimação que eu queria. Fiquei quatro anos estudando linguística e literatu-
ra, fiz a escolha certa, me formei. Sabe o que aconteceu? Continuei não me vendo como artista.

Aos 29 anos decidi me mudar para São Paulo, talvez, com esta mudança, eu poderia me tornar de 
fato um artista. Cheguei aqui, me estabeleci e não, não era só isso. Faltava algo. Não conseguia 
me ver como um. Decidi que se eu tivesse um livro publicado fatalmente eu seria um artista. Não 
teria como negar isso, afinal, um livro é a materialização de um feito artístico. Sabe? Não foi dessa 
vez.

NesteNeste entremeio, eu conheci uma pessoa muito importante para mim. Ela carregava consigo essa 
mesma questão. Eu via nela arte. Eu enxergava ela como artista. Bom, tantos papos, reflexões que 
no fim das contas, eu entendi junto com ela que nós éramos artistas. Por quê?

OO fundamento do trabalho artístico é realizar algo desafiador para si e que alcance o outro, de 
modo novo, diferente. Claro, não somente isso. É necessário, também, colocar ideias em prática. 
O trabalhar é essencial. Assim como, sair do lugar de acomodação, porque é importante se inovar 
no modo de pensar e agir. Liderar processos de maneira inventiva, inteligente e talentosa. Ter a 
imaginação como aliada para criar obras com elevado valor e grau de diferenciação em relação a 
outras obras. É comum que empreender criativamente surpreenda de modo positivo, pois, geral-
mente, não se espera algo novo. Criatividade tem a ver com inovação, melhorar algo já criado.

SOU OU NÃO
SOU ARTISTA?
EIS A MINHA
QUESTÃO

https://colorsdj.com/colunathiagosaveda6/
https://colorsdj.com/colunathiagosaveda62/
https://colorsdj.com/colunathiagosaveda4/
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Thiago saveda:
colunista vozes.

A identidade do artista é criativa. É a capacidade de transformar realidades em arte usando as dife-
rentes linguagens para isso. Basta ter o ímpeto e a atitude para fazer arte. Não existe diplomação. 
Não existe autorização. Não existe conselho superior que regulamente. A arte é o campo das pos-
sibilidades, então, o artista é possível de qualquer forma, qualquer lugar, qualquer trabalho.

O artista expressa sua identidade na sua composição de músicas, de teatro, de poema, de pintura, 
de arquitetura, de dança, enfim, tantas formas possíveis.

Diante disso, eu pude notar que eu me construo como artista, na mesma proporção que construo 
meu projeto de vida. Ser artista é mais que um fim, é uma jornada.

Quando o artista compartilha as situações que ocorreram em sua vida e os seus desafios, ele se 
torna único pois estabelece uma relação de proximidade com o público. A nossa história de artista 
e as nossas fragilidades geram uma poderosa conexão com as pessoas, fazendo com que as pesso-
as se identifiquem com a história, vinculando-as ao nosso trabalho.

Hoje sei que sou artista, ainda não sou o artista que quero ser, mas acho que isso é justamente o 
movimento da identidade do artista, fazer da sua própria vida uma obra de arte, que só acaba 
quando acaba.

Você tem vontade de conversar mais sobre esse assunto? Então, faça parte do grupo “Meu Projeto 
de Vida” no facebook, acesse o link.

https://www.facebook.com/groups/742938846596069/
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Hebert Villela:
colunista vozes.

O Processo Transexualizador foi instituído em 2008, onde foi permitido o acesso aos procedimen-
tos de hormonização, cirurgias de modificação corporal e genital, e acompanhamento multiprofis-
sional. A Portaria 2803/2013 do Ministério da Saúde redefiniu e ampliou o Processo Transexualiza-
dor no Sistema Único de Saúde, além de contemplar as mulheres trans, passou a incorporar como 
usuários do processo homens trans e travestis. Entretanto, apesar da importante conquista, ainda 
são poucos serviços ofertados para essa população no território nacional, existindo ainda muitas 
questões limitadoras para o acesso dessa população a esse direito, gerando uma fila de espera de 
anos.anos.

Existe um considerável número de reclamações, onde a população trans critica a dificuldade de 
profissionais da saúde considerarem, inclusive, o seu nome social nas consultas e atendimentos de 
urgência/emergência. Também há a grande dificuldade nos atendimentos de homens trans por gi-
necologistas, assim como por mulheres trans e travestis por urologistas, onde encontram-se relatos 
da dificuldade dos profissionais da saúde em tratar essa população.

Inúmeros são os desafios ao acesso da população trans no Sistema Único de Saúde, como a discri-
minação, a patologização da transexualidade, a falta de qualificação dos profissionais, o acolhi-
mento inadequado, a escassez de recursos para o financiamento de políticas e programas voltados 
ao combate à discriminação de origem homofóbica e trans-travestifóbica. Essa situação resulta em 
uma desistência por parte dessa população ao acesso à saúde, pois procuram evitar desgastes e o 
desrespeito com sua identidade de gênero.

BuscandoBuscando respaldar essa população, foi promulgada a Resolução nº 2.265/2019 que procura 
dispor sobre o cuidado específico à pessoa com incongruência de gênero ou transgênero, traz 
dentre outros tantos a atenção integral à saúde do transgênero, contemplando suas necessidades, 
garantindo o acesso, sem qualquer tipo de discriminação, às atenções básica, especializada e de 
urgência e emergência. Essa Resolução traz uma importante conceituação transexualizadora, sobre 
todos os aspectos para atendimento da população. Todavia, é desconhecida tanto pela população 
que é contemplada, assim como pelos profissionais de saúde que devem atendê-los.

OO direito à saúde é um direito constitucional e universal, não deveria ter que haver mais normas, re-
soluções, portarias, para a garantia de seu acesso por qualquer pessoa que for. Entretanto, a mar-
ginalização da população trans é tão latente, que carece de muitos dispositivos legais para regula-
mentar e reafirmar os atendimentos em saúde, e mesmo assim os sinais de desrespeito e não aten-
dimento são grotescos em nosso país. Medidas são urgentes para o atendimento dessas pessoas, 
como o treinamento dos profissionais da saúde, o esclarecimento das peculiaridades que envol-
vem as necessidades dessa população e o investimento para o seu atendimento.

População
Trans e o
direito à
saúde
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