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Além de May, outros grandes nomes pioneiros do novo estilo foram Juan Atkins e Kevin Saunder-
son, que produziam músicas caracterizadas pela obscuridade, com formas primitivas, sem vocais e 
onde o ritmo predominava. Na década de 90 o techno se espalhou sendo uma grande parte dos 
produtores do Reino Unido e Holanda, rapidamente o estilo ganhou novas influências e se frag-
mentou, deixando o techno de Detroit como um subgênero e o início de uma nova história no 
mundo da música eletrônica.

Cartão de membro do primeiro club de techno, o Music Institute - Imagens: site Music Origins.

Viajando para Detroit, em 1980, e conhecendo um pouco da origem, história e algumas sub ver-
tentes.

Detroit tem uma história musical muito rica, nos dando não só uma infinidade de artistas e sendo 
lembrada quando se fala em hip hop, a cidade foi berço de uma grande contribuição para o cená-
rio eletrônico mundial: o techno.

O estilo que hoje predomina nos clubs europeus nasceu em um cenário bem diferente. Por volta 
de 1980 em meio a graves crises socioeconômicas, os jovens estadunidenses procuravam maneiras 
de se divertir e se encontrarem naquele estilo que estava prestes a nascer.

OsOs locais onde a nova forma musical foi definida eram auditórios, galpões e centros de atividades 
de igrejas. Em 1988 o estilo já tinha muitos admiradores e isso resultou na criação do Music Institu-
te, o club conhecido por ser o primeiro lugar onde podiam curtir longas noites de techno. A casa 
adotava uma política de proibição de venda de bebidas alcoólicas e era frequentada por jovens 
negros, gays e em sua maioria menores de idade. O club comandado por Derrick May teve vida 
curta e sua última noite foi em 1990, não diminuindo sua gigantesca importância para a cena.

Techno: do subúrbio aos grandes clubs europeus

https://www.musicorigins.org/item/the-music-institue/
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reportagem de
Hadassa Crai.

Uma das sub vertentes que foram criadas foi o Minimal, que é o techno de uma forma mais minima-
lista. Explora o uso da repetição, do desenvolvimento discreto e tem uma estética simplificada. 
Uma nova onda de DJs e produtores trabalharam para tornar o estilo mais minimalista como Richie 
Hawtin, Daniel Bell e Robert Hood.

Também nos anos 90, o projeto Basic Channel, formado pela dupla de produtores Moritiz Von 
Oswald e Mark Ernestus, foram os criadores do Dub Techno, estilo que incorpora o minimalismo 
com efeitos de atraso que eram recorrentes na música Dub. O acid techno também surgiu na 
Europa, a sub vertente é derivada do acid house.

PorPor fim, no Brasil a variante mais popular é o Tech House, que como o nome sugere, é uma mistura 
do techno com o house. Ele mistura elementos do deep e minimal com o soulful house para criar 
um som mais suave, também leva a parte rítmica do techno com os vocais do house, apreciado por 
quem prefere um ritmo mais introspectivo. Comparado com a house music, o tech house traz uma 
sofisticação enquanto mantém a personalidade do techno.

Crédito capa: http://ibizaglobal.tv/the-roots-of-techno-music/ 

Gary Chandler na fábrica da Packard. Foto: Brian Gillespie.
Imagem: Site Red Bull Music Academy.
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Talvez este texto que vos escrevo, honestamente, o mais pessoal que já fiz, seja uma fonte de liber-
tação das palavras que estão entaladas em minha garganta. Essas palavras estão inseridas em um 
cenário nacional que beira o colapso social, onde vive-se um momento de retrocesso ao direito à 
existência, nas quais vidas são deliberadamente descartadas, a autoafirmação vem se tornando si-
nônimo de exibicionismo e a palavra “militância” sendo reduzida a piada.

OO advento da internet, nosso principal meio de interação social em tempos de pandemia, nos pro-
porcionou o acesso amplo à informação, mas também disseminou a desinformação em prol de 
pautas que beneficiam uma parcela da população indisposta a abrir mão de seus privilégios socio-
econômicos. Esta mesma fatia de cidadãos, formadora e influenciadora de opinião, historicamente 
questiona, boicota e sabota a livre manifestação artística, transformando liberdade de expressão 
em moeda de troca.

Mas afinal, quem tenta silenciar a arte realmente entende o seu significado?

De uma forma geral, a definição formal de arte é sempre debatida e ressignificada, tendo como pi-
lares as seguintes classificações: representação, expressão e forma. É importante frisar que são ha-
bilidades exclusivamente humanas e com um importante papel no estudo de comportamento de 
nossa espécie ao longo de gerações, onde a realidade e os pensamentos de cada época foram e 
vêm sim sendo retratados.

Através da subjetividade, técnica e contexto, o seu resultado final pode estar aberto a interpreta-
ções a respeito da obra e do artista. Assim, a arte, quando materializada, tende a instigar sentimen-
tos e comportamentos em seu espectador.

E por falar em sentimentos, quem nunca se sentiu conectado a uma música? Seja pelo ritmo, me-
lodia, harmonia ou sua letra, a sensação de identificação nos faz querer levantar para dançar, pro-
voca risos, nos acalma, nos faz refletir e até pode derramar lágrimas.

Os registros musicais são tão antigos quanto a história da raça humana e é um dos principais instru-
mentos de sua conexão a milênios. Nelas, foram eternizados grandes marcos, contadas as histórias 
de diferentes culturas, retratadas guerras e descritos reinados. Algumas obras foram tão impactan-
tes que imortalizaram os seus autores e intérpretes, onde muitas delas são consideradas referên-
cias na atuação de grupos sociais.

Sabendo, então, que a música conecta pessoas, instiga a reflexão e retrata toda uma sociedade, 
fica o questionamento: como ela NÃO pode ser um elemento de manifestação política?

Trazendo este debate para mais perto, vemos que grande parte dos movimentos e gêneros musi-
cais importantes tiveram seu surgimento a partir de fatos históricos sensíveis. Seja protagonizada 
por uma classe intelectual ou por grupos sociais oprimidos, a música sempre foi uma fonte de pen-
samentos, reflexões e críticas.

O jazz, gênero originado na cidade de Nova Orleans por grupos afro-americanos, materializou a 
cultura popular e a realidade das comunidades negras. Em um triste momento de segregação 
racial e marginalização latente, o jazz foi reprimido e classificado como imoral no início do século 
XX. Como fruto da resistência e disseminação do gênero ao longo dos anos dentro da luta de toda 
uma comunidade, as demandas começaram a ser enxergadas para o início da conquista de direitos 
civis. A importância do jazz é tamanha que ele é uma das principais bases influenciadoras dos 
ritmos contemporâneos, assim como outros ritmos também surgidos a partir da cultura negra.

A música
é uma
ferramenta de
manifestação
política?
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Ballroom – Créditos -TheAtlantic.com by Anja Matthes Dua Lipa – Créditos: Hugo Comte.

No Brasil, um movimento protagonizado pela classe intelectual artística visou denunciar e comba-
ter o regime autoritário e ditatorial que se instalou no país ao longo de mais de duas décadas. Cha-
mado de Tropicália, o movimento reuniu artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e 
Gal Costa, inspirado em movimentos vanguardistas e culturais da música brasileira.

Através do uso constante de figuras de linguagem e subjetividade, as letras das músicas expunham 
indiretamente a realidade de tamanha repressão que o Brasil sofria, misturando cultura popular 
com a erudita. Em reação a este conteúdo, uma forte censura foi aplicada fazendo com que muitos 
artistas fossem perseguidos e precisassem recorrer ao exílio. Anos mais tarde, o descontentamento 
da população brasileira estimulado pela expressão artística levou a uma série de manifestações po-
pulares a favor das eleições diretas nas principais cidades do país, o que levou ao fim do regime 
militar em meados de 1985.

Ritmos contemporâneos como o rap e o funk tiveram seu amadurecimento em periferias brasilei-
ras. Seu papel sempre foi dar voz aos moradores de comunidades, mostrando toda a sua riqueza 
humana e cultural mesmo diante da presença seletiva do governo, que peca no excesso de violên-
cia e na ausência em prover serviços básicos. As mensagens contidas no material musical reforçam 
o amor do povo preto, a liberdade sexual, o cotidiano cru da população, a violência, a quebra de 
estereótipos construídos e o questionamento deste modelo de sociedade excludente.

Assim como o jazz nos Estados Unidos, ambos os ritmos até hoje sofrem resistência moral pelo 
conservadorismo, com projetos de lei que propunham a proibição destes gêneros no país, mas en-
contraram um espaço sólido no mercado mundial. Segundo a FGV, em 2017 a indústria do funk 
gerava uma receita mensal de R$10 milhões só na cidade do Rio de Janeiro.

Toda esta visibilidade promoveu uma transformação social nas comunidades, injetando uma maior 
diversidade sexual, de gênero e raça na indústria da música nacional e garantiu oportunidade a 
pessoas que não enxergavam perspectiva de mudança de vida. Um exemplo de dar orgulho foi a 
presença de Lacraia, integrante de uma dupla de funk junto com MC Serginho, no auge das para-
das de sucesso da época. A travesti ocupou um espaço de tamanha visibilidade no funk carioca, 
em pleno início dos anos 2000, que nenhum outro artista LGBT havia alcançado e merece a eterna 
homenagem por sua trajetória.

Jorge Ben, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes e Gal Costa - Créditos - Divulgação.
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Bruno labanca:
colunista pop.

A arte é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social, porque juntamente com um 
sistema educacional eficiente, estimula o pensamento crítico da sociedade. Justamente por isso 
que o silenciamento das manifestações artísticas, pelo governo ou classes economicamente mais 
poderosas, é uma forma de manter sólido todo um sistema de desigualdades, pois um povo que 
não questiona também não clama por mudanças. 

Entretanto, a arte resiste e sempre resistirá, e isto inclui a música com toda a sua magia que propi-
cia uma conexão interpessoal como nada neste mundo.

A maior realização de quem respira música é a de disseminar ao máximo a sua ideia tocando na 
alma de cada ser humano. Por isso é importante não perdermos a nossa essência, resistirmos a 
quem quer nos calar e defendermos o que acreditamos se quisermos mesmo sonhar alto e mudar 
o mundo, sendo honestos com nossa própria verdade.

UmaUma transformação política não significa ser partidária; é uma transformação do modo de pensar 
e agir de toda uma sociedade em busca, acima de tudo, de maior equidade, melhores oportunida-
des e bem estar. Se quisermos evoluir e almejar uma vida com mais dignidade precisamos fazer 
isso coletivamente, com a música auxiliando a formar os laços de união entre os indivíduos.

Assim, coloque um pedaço de seu coração dentro de cada melodia, suas crenças em cada letra, 
sua força em cada acorde. Desta forma conseguiremos transmitir mensagens que podem impactar 
positivamente os espectadores que forem sensibilizados pelo impacto da nossa paixão.

Algumas décadas depois, Lady Gaga trouxe 
para a indústria mundial do entretenimento uma 
representatividade e visibilidade nunca vistas 
antes. A artista, abertamente bissexual, lançou a 
música ‘Born this Way’ que viria a ser tornar uma 
das canções mais impactantes com respeito à 
afirmação da sexualidade e autoaceitação. 
GagaGaga nunca escondeu seus posicionamentos 
sociais, com um discurso voltado para o comba-
te ao preconceito e sendo uma ativista pró-L-
GBT, criando projetos e financiando instituições 
filantrópicas a favor da causa.

E é impossível deixar de citar Pabllo Vittar 
como o grande marco revolucionário da música 
brasileira do século XXI. A sua presença ativa na 
música possibilitou o aumento exponencial de 
artistas LGBTs em selos de renome e deixou as 
pautas da comunidade em um holofote longe 
de ser apagado. A disseminação da arte drag 
tambémtambém teve sua influência, tornando-se uma 
realidade no país e que levou à penetração 
destes artistas em diversos ramos do entreteni-
mento.

Lady Gaga - Born This Way Era Outtake 2011
Créditos - Nick Knight Born.

Falando na comunidade LGBTQIA+, é notório que a música pop vem sendo a sua principal aliada. 
Através deste gênero foi possível o fortalecimento dos “ballrooms”, espaço de reunião de jovens 
afro-americanos e latinos a partir do final da década de 70 em prol da expressão artística e autoa-
ceitação em uma época em que o preconceito e o HIV eram igualmente mortais.

ArtistasArtistas como Madonna contribuíram para as demandas de direitos civis LGBTs ganharem força e, 
através de sua música, o debate foi estendido ao mundo. Madonna, inclusive, destaca-se como 
uma das principais figuras da cultura pop por também confrontar diretamente a instituição católica 
e defender a pauta feminista junto com a liberdade do corpo feminino, sejam nas letras das músi-
cas, performances artísticas ou posicionamentos pessoais.
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DJ MÁRIO BECKMAN
 
OO mais recém-contratado da Lainer Company, 
Mário Beckman, é um dos nomes mais promisso-
res na cena Eletrônica, mas se engana quem 
pensa que ele é novo no meio Artístico/Musical; 
do seu vasto currículo podemos extrair suas expe-
riências como modelo, ator, bailarino, cantor, e há 
quase 03 anos, DJ.

Fonte: Divulgação / Facebook.

Assista ao Vídeo
Shouse

Love Tonight (DUBDOGZ Edit)

DJ TOMMY LOVE
 
TTommy Love é um Produtor renomado, dono de 
vários hits que todo Dancefloor Lover precisa co-
nhecer: “Pisces” (feat. Natalia Damini), “Let’s go 
people” (feat. Adrhyana Ribeiro), “Conga” (feat. 
Adrhyana Ribeiro), “Work Bitches” (feat. Alan T.), 
a lista é extensa! E a track que o mesmo caracteri-
zou como “uma vibe boa e mensagem bacana” foi 
aa música do DUO Shouse “Love Tonight”, origi-
nalmente lançada em 2017, em um remix produzi-
do pelo DUO Dubdogz (porém a mesma pode ser 
encontrada em outras versões remix produzidas 
pelo Vintage Culture, Mike Simonetti, etc, além 
da sua versão original). 

Fonte: Divulgação / Facebook.

Você se considera um DANCEFLOOR LOVER de carteirinha? “Dancefloor Lover” é uma expressão 
americana usada para identificar os famosos “Baladeiros”, aqueles que fazem da pista de dança a 
sua segunda casa, e também é o nome do meu próximo lançamento produzido pelos DJs Lucas 
Almeida e Fábio Slupie que leva os vocais do momento, a Cantora May. Por isso, nesta edição, 
vou listar o que todo Dancefloor Lover precisa conhecer: MÚSICA!  E é claro que eu trouxe alguns 
nomes que são Experts no assunto e são Dancefloor Lovers natos!

  A pergunta que fiz para eles foi: “Qual a música que todo Dancefloor Lover precisa conhecer?” 
Alguns já tinham a resposta na ponta da língua, outros pediram um tempo para pensar e decidir, e 
outros não souberam falar apenas uma música! 

E você leitor? O quão Dancefloor Lover você é? Será que você conhece todas essas músicas cita-
das (ou sua maioria)?

“Meu amor, eu sou
Dancefloor Lover!”

https://www.youtube.com/watch?v=hwbi6CgldRM
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Assista ao Vídeo:
Anastacia

Left Outside Alone
(Music Video)

DJ GUSTTAVO FERRAZ
 
GusttavoGusttavo Ferraz é um dos novatos na cena, mas 
possui um dos ouvidos mais apurados que já co-
nheci. Seu primeiro SET no soundcloud, “Love 
Sound”, já ultrapassa a marca de 19 mil plays 
desde sua estreia na plataforma, e segue sendo 
super elogiado por sua construção, desde a esco-
lha das músicas, seus remixes e passagens. E a 
track que ele escolheu foi “Left outside Alone” da 
Anastacia, música lançada há 11 anos atrás e que 
até hoje agita muitas pistas em diversas versões, 
mashups e remixes.  

Fonte: Divulgação / Facebook.

Assista ao Vídeo:
Lasgo

Something (OFFICIAL VIDEO)

DJ RODRIGO NASCIMENTO
 
RodrigoRodrigo Nascimento, um dos DJs residentes do 
Espaço Fênix na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já 
tem 8 anos de experiência na bagagem, centenas 
de GIGs, SETs memoráveis por onde passa e é 
dono de um feeling sem igual sabendo transitar 
entre as mais diversas vertentes do House, trazen-
do uma versatilidade raramente vista nos dias 
atuais.atuais. E a track que ele escolheu, de fato a grande 
massa de baladeiros com certeza já ouviu na 
balada, se chama “Something” da Lasgo: “Se eu 
estou na pista e ouço ela, na mesma hora eu paro 
tudo para ouvir e curtir ela”, disse. 

Fonte: Divulgação / Facebook.
Fotografia: Gustavo Bresciani.

Ouça:
Yinon Yahel e Mor Avrahami

Ft. Katy Perry
FireWORK at Paradise
(CHRIS TURINA e
David MAX Mashup)

DJ EUDES FREIRE
 
EudesEudes Freire, DJ e um dos nomes por trás da Pro-
dução de um dos maiores Selos de Festa reconhe-
cido no Brasil e no Mundo, a “JOY PARTY”, ele 
com certeza tem um dos ouvidos mais atentos 
quando se trata das músicas que tocam em suas 
Festas. Apaixonado por música e cinema, o cara 
soube unir o melhor dos dois mundos, e hoje além 
de ser o Diretor Artístico do Selo, ele ainda arrasa 
nas Pick-ups, abrilhantando diversas festas com 
seus sets tão energéticos ao redor do mundo.

 E a track que ambos escolheram (sem combinar) 
foi um mashup produzido pelos produtores Chris 
Turina e David Max: “Yinon Yahel & Mor Avrahami 
Ft. Katy Perry – FireWORK at Paradise”, que se en-
contra disponível no perfil do Soundcloud do pro-
dutor para Free Download. Para Mário, “essa track 
une a “P*** Q** P****, a cremosidade, a vibe e a 
explosão em uma única faixa”, para o Eudes, a 
música “faz toda a diferença na pista”. 

Fonte: Divulgação / Facebook.

https://soundcloud.com/christurina/yinon-yahel-mor-avrahami-ft-katy-perry-firework-at-paradise-chris-turina-david-max-mashup
https://www.youtube.com/watch?v=BF5bV6oWXJg
https://www.youtube.com/watch?v=uzR5jM9UeJA
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Ouça:
Offer Nissim - Alone

DJ RAFAEL BARRETO
 
PPrestes a lançar um super videoclipe com a canto-
ra OXA para seu novo single “Great Wall” no pró-
ximo 01/06, Rafael Barreto é um dos DJs residen-
tes da festa FRESH de São Paulo, possui 12 anos 
de muito bem sucedidos de carreira colecionando 
várias GIGs por países como Suíça, Estados 
Unidos, China, Alemanha etc.;  um dos singles do 
seu último álbum “7 wonders of the world”, cha-
mado “Uma vez más” chegou a alcançar o TOP 20 
do beatport na semana de seu lançamento. Quali-
dade? Ouvimos por aqui. E a track que ele esco-
lheu foi “Alone” do Offer Nissim com os vocais da 
Maya Simantov. Para ele, a música lançada há 
quase 10 anos é “Um marco cultural e musical, na 
vida não somente dos DJs, mas de grande parte 
do público Dancefloor Lover, e foi responsável 
pela abertura da porta para a cena LGBTQIA+, 
chegando no momento certo, com um significa-
do, um peso, além de ser uma música que possui 
uma letra e harmonia impactante.” 

Fonte: Divulgação.
Fotografia: Thiago Jagger.

Assista ao Vídeo:
Calvin Harris & Disciples
How Deep Is Your Love

DJ NATHÁLIA FILGUEIRA
 
UmUm apelido para essa DJ nas pistas? Um Furacão. 
Essa DJane com apenas dois anos de carreira (pas-
mem!) segue sendo um nome forte entre as novas 
Revelações da cena Tribal, arrisco dizer que se não 
fosse o cenário de pandemia, essa talentosa DJ 
(que também é bailarina) já estaria alçando voos 
muito maiores. E a música que ela escolheu foi a 
icônicaicônica “How Deep is your love”, música do 
Calvin Harris & The Disciplines lançada em 2016, 
que até hoje faz um enorme sucesso nas pistas.

Fonte: Divulgação.
Fotografia: Lucas Santana.

Assista ao Vídeo:
Johnny Bass

So Free (Lyric Video)

Aproveitem e se joguem na “So Free” última 
faixa lançada pelo DJ e Produtor:

Ouça:
David Guetta
Love Is Gone
(Fred Rister And
Joachim Garraud
Radio Edit Rmx)

DJ JOHNNY BASS
 
JohnnyJohnny Bass é um dos grandes nomes na cena 
Tribal Eletrônica. Suas produções são extrema-
mente bem recebidas por todos os DJs ao redor 
do mundo, além disso, assumindo as pick-ups ele 
não deixa ninguém parado. Com um pouco mais 
de 11 anos de carreira, ele coleciona várias origi-
nal mixes de sucesso, e sua última “So Free” já 
acumula mais de 10k de streaming nas platafor-
mas. A faixa escolhida por ele foi “Love is Gone” 
do David Guetta em sua versão remixada pelos 
produtores Fred Riester & Joachim Garraud. 
“Um grande clássico para todos que estão na faixa 
dos 30 como eu, contribuiu bastante na minha for-
mação como Dancefloor Lover”, disse ele. 

Fonte: Divulgação / Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=Kzrh5AzmQqs
https://www.youtube.com/watch?v=GjefhL3BKpk
https://www.youtube.com/watch?v=EgqUJOudrcM
https://www.youtube.com/watch?v=NZy9Psx0lMY


11

Agora me conta! Das 10 músicas apresentadas, quantas você já conhecia? E quantas não conhe-
cia?

Quero agradecer aos DJs por aceitarem o convite e me enviarem a música que faz seu coração 
dancefloor lover vibrar! Espero em breve curtir com vocês, todos devidamente vacinados!

Ouça:
Feat Tony Moran.
Deborah Cooper
Live You All Over
(Isaac Escalante e
Xavier Santos Remix)

DJ LUCAS ALMEIDA
 
OutOutro Produtor e DJ que precisamos acompanhar 
de perto, é o Lucas Almeida, que nesse final de 
mês, mas precisamente no dia 28/05 lança a razão 
do tema dessa coluna. “Dancefloor Lover” é uma 
homenagem a todos que sentem saudades de 
uma pista regada a boas energias e nasceres do 
sol. Ele uniu forças ao DJ Fábio Slupie e juntos 
estãoestão chegando nos entregando uma produção 
de alta qualidade do jeito que todo Dancefloor 
Lover gosta. E a track que ele escolheu foi “Live 
you all over” do Tony Moran com os vocais da De-
borah Cooper, em especial o remix produzido 
pelo Isaac Escalante e Xavier Santos. O DJ que 
atua na cena desde 2019, e segue como um nome 
promissor no cenário tribal, descreve a faixa como 
“certeira na pista, que a galera gosta, antiga, mas 
que funciona.”Fonte: Divulgação.

Fotografia: Foto Criativa.

Assista ao Vídeo:
Freak - Rafael Starcevic &
Liu Rosa Feat Amannda

DJ LIU ROSA
 
LiuLiu Rosa toca junto com o DJ Rafael Starcevic, e 
juntos já colocaram muitos dancefloors lovers para 
dançar ao som de produções tão energéticas, que 
fazem sucesso em todo o mundo, chegando a al-
cançar a marca de ouvintes em mais de 100 
países. E a track que ele escolheu, foi “Freak” 
single da dupla em parceria com a cantora Aman-
nda, (e escrita por esse que vos escreve), lançada 
em 2019. Ele descreve a faixa como “drag style”, 
perfeita para um lipsync na pista de dança. 

Fonte: Divulgação / Instagram.

Ouça:
Pink - Try

(Peter Rauhofer Remix)

DJ LÉO GATTUSO
 
GattusoGattuso é aquele DJ Bivolt: reconhecido nas 
pistas POPs e também respeitado nas pistas ele-
trônicas. Fez uma transição perfeita do pop para o 
eletrônico, mas sem perder a identidade única 
que carrega. Além de ser DJ, é ator e produtor de 
eventos, e coleciona selos de sucesso na noite ca-
rioca. E a track que ele escolheu é um remix do 
saudoso Peter Rauhofer, e sim, estamos falando 
de “Try” da cantora Pink. Descrito por ele como 
“atemporal” (e eu concordo), a faixa foi o ápice de 
várias das minhas noites. 

Fonte: Divulgação / Instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=vMakmct_g-c
https://www.youtube.com/watch?v=FjXMR4YuQ40
https://soundcloud.com/isaacescalante/tony-moran-feat-deborah-cooper-live-you-all-over-isaac-escalante-xavier-santos-remix
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Álvaro Carias:
colunista música.

Até a próxima!

E você leitor, se ainda não fez o pré-save da música nova, faça no link abaixo:

https://ps.onerpm.com/dancefloor
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Sorte tem o DJ, que pode recorrer ao passado (flashbacks), ao presente (hits) e ao futuro (lança-
mentos) para construir seus sets.

E ao contrário dos DJs de Pop, que ficam “presos” às versões originais, quem toca eletrônico tem 
à sua disposição um leque quase infinito de remixes, mashups e edits.

Por isso, é no mínimo inusitado quando os sets dos DJs começam a ficar muito parecidos. Em 
teoria, não haveria motivo para acontecer.

Um grande DJ e pUm grande DJ e produtor (amigo desta coluna), de tempos em tempos jogava sua case inteira de 
CDs fora.

Na época eu já tinha muita vontade de tocar, então obviamente não deixava nada ir pro lixo: 
pegava tudo.

Às vezes, olhando para um CD, ele pensava alto: “ah, essa música aqui não vou mais tocar não“, 
no que rapidamente eu fisgava o CD.

Nisso,Nisso, fui juntando clássicos que hoje em dia, poucos têm. Não estão disponíveis em nenhuma pla-
taforma digital.

Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais. Inclusive o próprio produtor.

Foi o que aconteceu com meu amigo, que depois de tantos HDs formatados, backups perdidos, 
ficou sem algumas produções suas, as quais eu tive a imensa satisfação de poder mandar de volta.

Passados tantos anos, entendo-o melhor.

Era uma época em que havia muita coisa boa para ser tocada.

Por aqui ainda se tocavam hits do circuito europeu. As divas lançavam álbuns anualmente…

Não havia muito essa preocupação de preservar a memória. Os SETs dos DJs praticamente só 
tinham hits e lançamentos.

O tempo passou, a cena mudou, a própria experimentação dos DJs foi chegando à conclusão que 
em certas horas recorrer ao passado pode ser uma boa idéia.

EuEu lembro bem de algumas atrações internacionais que vinham ao Brasil e tocavam SETs no peak 
hour com bastante hits antigos, levando o público ao delírio, para surpresa de muitos DJs nacio-
nais presentes, que aos poucos foram caindo a sua ficha de que: “Poxa, se o gringo vem, faz isso 
e dá certo, o que me impede de fazer o mesmo?“.

Músicas antigas tem a capacidade de fazer você voltar no tempo, relembrar pessoas, festas e mo-
mentos felizes.

A música tem a capacidade de liberar hormônios do sistema de recompensa do cérebro, como a 
dopamina.

Quantos de nós já não ficamos arrepiados ao ouvir uma música antiga que não ouvíamos há muito 
tempo?

Esse arrepio nada mais é do que uma descarga de dopamina.

MÚSICAS ANTIGAS:
QUANDO TOCAR?
POR QUE TOCAR?
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vitor faria
Colunista música.

Antes que alguém diga: “ah mas o DJ vai tocar só música antiga?“, a resposta é: claro que não!

O objetivo aqui não é ficar preso ao passado.

O DJ que ficou preso a uma época, tem sua carreira encerrada quando ela acaba.

Uma das funções do DJ é tocar os hits atuais que a pista quer, lógico. E também educar seu públi-
co, apresentando tracks novas que devem estourar.

A ideia é apenas perder o medo de arriscar.

Então em qual momento eu posso fazer isso?

Se você estiver no warmup, dá pra tocar bastante velharias, deixando os hits para os DJs seguintes, 
como deve ser. É uma ocasião bem propícia.

No peak hour a dosagem tem que ser menor. Em conta-gotas.

Quando você sentir que já está com a pista na mão, aí talvez seja hora de surpreender e emocionar 
seu público com aquela antiga que sempre salva.

Existe ainda uma outra situação onde você poderia tocá-las sem medo de ser feliz: em Festivais.

Muitos DJs tocam em Festivais o SET do dia-a-dia da boate. Não que esteja errado.Muitos DJs tocam em Festivais o SET do dia-a-dia da boate. Não que esteja errado.

Dá certo? Dá. Ninguém vai poder dizer que tocou mal. Mas poderia empolgar mais.

O clima festivo, de reencontro com amigos de todo o Brasil, costuma ser perfeito para revisitar 
outras épocas e fazer uma viagem musical pela house music.

Então é hora de organizar sua biblioteca e tirar o pó das velharias.

Certamente, ouvindo-as em 2021, verá que algumas versões ficaram datadas. Mas outras sobrevi-
veram bem ao tempo, se tornaram atemporais, e ainda tem muita pista para tocá-las.
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Techno Ladies - Cavan 77. Ponta Grossa/PR.

Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Vejo que você toca o que adora, como 
começou essa paixão pelo House Music?

Eu agradeço por me receberem na plataforma. Eu me apaixonei por House Music quando o 
Hermes Pons me mostrou suas referências musicais. Elas vinham do Jackin House, House Clássico, 
Deep e algumas coisas mais contemporâneas, como a Cinthie, por exemplo.

AA carreira de DJ tem seus desafios como qualquer outra. Como vem sendo esse processo para 
você? Lidar com os obstáculos que aparecem, dificuldades e tal… Tem algum em especial que 
gostaria de contar?

Acho que o meu maior obstáculo neste momento é ficar longe das pistas e interagindo somente 
via live. É triste essa ausência de pista e fica quase que impossível não criar expectativas na cabeça 
para a retomada das atividades o mais breve possível, além da saudade de rever amigos e frequen-
tar os clubes/bares que tanto gosto.

Esse mês conversamos com o DJ 
curitibano radicado em São Paulo, 
Elle Rossetto, um artista que vem 
fazendo um trabalho onde se nota 
toda uma paixão pela música que 
aborda e uma personalidade que 
além da música envolve causas so-
ciais. ciais. 

Talento, engajamento e excelência 
são atributos que enxergamos 
nesse jovem DJ que é certamente 
um nome muito promissor da 
House Music.

Confira agora a entrevista especial 
que fizemos com Elle Rossetto:

Foto de divulgação.

Elle ama House Music
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Como foi o processo de você se encontrar como artista e criar sua identidade?

Acho que esse processo ainda não acabou, a todo momento venho me reinventando no quesito 
profissional e pessoal. Minha identidade é o meu anseio por mudanças.

No começo desse ano você lançou o single “Vintage Dream”, foi seu primeiro lançamento 
como produtor? Como foi o processo de criação da track?

Sim.Sim. “Vintage Dream” foi o meu primeiro single como produtor e a criação da mesma surgiu na 
minha transição de Curitiba para São Paulo, em setembro do ano passado. O processo criativo 
uniu alguns fatores decisivos nessa nova fase da minha vida: A autoconfiança, independência, 
questionamentos e reflexões sobre meus sentimentos naquele momento.

Selo: "Vintage Dream" - Gravadora: Passport Records Austrália. Arte: Jeremy Dub.

Festa Morena - Raposa Clube Recreativo - foto: ZOOE.

Fale um pouco sobre lugares que você já se apresentou e quais dessas apresentações mais te 
marcaram.

EmEm Curitiba, me apresentei em algumas edições da festa Stardust do extinto Soviet Club, em se-
quência vieram as edições da COVIL, Fleurs Fate no Club Inbox, Trash Collab na Danghai, Rádio 
Jovem Pan - Programa Bigodagem FM dos queridos amigos Renan Mendes e Alexandre Bogus, 
Yellow DJ Academy, festa Morena dos amigos Kaká Franco e Paulo Pires, entre outras. Tive a 
oportunidade de me apresentar no Cavan 77 em Ponta Grossa, através do coletivo Techno Ladies, 
no qual fui residente. Um convite muito especial pra mim foi a edição online do projeto Tropical 
Punk do querido Dimitri Donaggio, a edição foi chamada de “Tropical Fever via Zoom”, em 
agostoagosto do ano passado com artistas incríveis de São Paulo, Belo Horizonte e Nordeste. Em São 
Paulo, passei por algumas rádios, bares em vários pontos da cidade e no clube que tenho grande 
admiração e sonhava em tocar: D-EDGE. Tive a oportunidade de me apresentar duas vezes e a 
apresentação que mais me marcou com certeza foi o SuperAfter de 5 de janeiro de 2020, ao lado 
dos artistas GKD e Trommer.
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reportagem de:
Tiago Jeronimo.

Hoje, quais são as metas de Elle Rossetto como artista?

Lançar alguns EP’s, singles e já estudo a possibilidade de um álbum para os próximos anos, trazen-
do à tona um pouco do meu side B (Nu Disco, Indie Dance, Chillout, Balearic), além da minha 
marca registrada: House Music.

Siga o trabalho de Elle Rossetto:

FACEBOOK

INSTAGRAM

SOUNDCLOUD

SPOTIFY

Foto: Divulgação. Fotógrafo: Hudson Vagner.

Você é super envolvido com o movimento LGBTQIA+. Fale um pouco sobre essa relação com 
a causa.

Eu acredito muito no movimento e que um dia haverá a igualdade de gênero a todes, não só no 
nicho musical, mas num todo. Eu me insiro no mesmo, pois faço parte da comunidade de pessoas 
transgêneras não-bináries.

Saindo um pouco da sua carreira na música e entrando um pouco na sua vida pessoal, recente-
mente você se descobriu como uma pessoa não binária. Como está sendo todo esse processo?

Eu descobri que me encaixava no não binarismo através de uma conversa sobre identidade de 
gênero com o meu parceiro de vida, um homem trans. Durante 9 anos da minha vida, me senti in-
definido e avulso no meio LGBTQIA+ por não ter informação sobre este assunto e conhecer pesso-
as iguais a mim neste sentido. Tenho notado uma maior visibilidade a nós, pessoas transgêneras bi-
náries e não-bináries dentro da música, isso me deixa muito feliz.

https://www.facebook.com/ElleLBU
https://www.instagram.com/ellerossetto/
https://soundcloud.com/elle_dj
https://open.spotify.com/album/5DBrpMZuHI3MPr5rUbIM8m?si=R771UWk6Td27jdhwT0--vg&utm_source=whatsapp&dl_branch=1&nd=1
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Myllena Vox. “
Minha expectativa é que a profissão DJ
seja mais valorizada, pois de fato é uma
profissão como qualquer outra.“

Vamos conhecer melhor a nossa Sereia Espacial e o seu Forró Marciano em uma entrevista em que 
pudemos falar sobre o início de sua trajetória, seu trabalho de montação, inspirações, pandemia e 
muito mais. Confira agora:

A paixão pela música já existia em você. Quando nasceu a Mylenna Vox e como foi a decisão 
de tocar como Mylenna?

A primeira vez que me montei e me tornei Drag Queen foi em 2015, no dia 31 de maio! Eu me 
joguei na pista da Bubu apenas como cliente… e nesse mesmo dia fui chamada para desfilar na 
festa POP que existia na pista superior da boate, festa Katwalk! Porém como meu amor era cada 
vez maior pelo tribal sai da cena Pop e em 2017 fiz meu curso no Estúdio Arena e em maio de 
2017 já me lancei como Drag DJ da cena Tribal. Afinal, estar só nas pistas já não me satisfazia mais!

EmEm um cenário tão masculino, como é tocar montada? Você já sentiu alguma dificuldade em 
contratações por ser Drag? 

NaNa verdade, sempre levei como um grande diferencial meu ser Drag Queen em uma cena tão mas-
culina, e poder me destacar digamos tão rápido em um meio que não é fácil. Com muito trabalho 
e força de vontade tudo foi se encaixando e fui conquistando meu tão sonhado espaço! Hoje em 
dia existem várias outras Drags que estão entrando para a cena, porém quando comecei, a única 
que eu tinha conhecimento de exercer a profissão era a Las Bibas e como contrapartida eu sempre 
fui voltada pra cena do “Tribal pesado” Então acredito que isso fez dar um start maior! Você tem 
um estilo só seu, tanto no visual como na música.

Myllena Vox. “

Sempre levei
como um grande
diferencial meu
ser Drag Queen
numa cena tão
masculina.

“

Myllena Vox, DJ Paulistana, 25 
anos de idade e é umas das primei-
ras DJs Drags a se dedicar ao Tribal 
House. Com seu som marcante e 
cheio de personalidade se destaca 
em suas apresentações recheadas 
de energia com muito estilo, sendo 
consideradaconsiderada um dos grandes 
nomes da nova geração. 

Foto de divulgação.

Myllena Vox, a sereia espacial das pistas
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Hoje você dá aulas, como surgiu essa oportunida-
de e como é dar aula no Estúdio onde você apren-
deu a ser DJ?

Sim, hoje tenho o prazer de lecionar 2 módulos de 
curso no Estúdio Arena! Discotecagem e técnicas 
de Mixagem. Com meu crescimento na cena, os 
alunos que frequentavam o estúdio, começaram 
pedir por mim, e dessa forma o estúdio viu que seria 
legal, me fizeram o convite e de início não aceitei, 
pois sentia que precisava ser melhor em tudo para 
poderpoder ensinar outra pessoa. Depois de um tempo 
acabei aceitando. E pra mim é uma honra poder ser 
chamado de Professor/Professora onde eu aprendi! 
Acredito que seja um mérito de certa forma. Então 
sendo assim tenho 2 empregos: Primeiro de DJ e Se-
gundo de Professor de mixagem e discotecagem. 

Foto de divulgação.

Nesse quase um ano e meio de Pandemia, o que tem feito para manter e divulgar sua arte 
Drag e sua música? 

DuranteDurante a Pandemia já enfrentei vários conflitos internos, até mesmo pensar em desistir. Não é 
nada fácil ser artista, viver disso num país onde o governo não apoia ABSOLUTAMENTE NADA 
nossa classe em tempos que não temos de fato como trabalhar! Porém, graças a Deus, tenho um 
público forte e maravilhoso que sempre me apoia e basta eu anunciar lançamento de sets novos 
pela plataforma do Soundcloud que recebo tanto amor, carinho e esperança de dias melhores e 
todo o pensamento negativo se apaga! Então, tem sido dessa forma que tento “manter” minha 
imagem ativa, interagindo em stories, criando maquiagens e challenges, tento estar ativa em todas 
platafoplataformas e redes sociais para não cair num possível esquecimento!

Myllena Vox. “
Durante a pandemia já enfrentei vários conflitos
internos, de até mesmo pensar em desistir.
Não é nada fácil ser artista, viver disso num
país onde o governo não apoia.

“
Tic Tac Party - Foto de divulgação.

Conte quais são suas inspirações e como 
surgiu o “Forró Marciano”? 

MeuMeu estilo visual eu sempre agreguei/absorvi 
os elementos da cultura Pop, divas do Pop, e 
com certeza uma artista que sempre me inspi-
rou em todos os aspectos foi e continua sendo 
a Lady Gaga! Porém também curto transitar 
em looks mais Pin-up de vez em quando, ou 
uma coisa mais “atual street”. Eu defino isso de 
acoacordo com meu humor e vontade de me pro-
jetar pra minha pista e também pelo que o 
tema da festa pede. E sobre meu “Forrozinho”, 
desde que comecei de fato criar minha identi-
dade musical, meu feeling próprio e me tornar 
mais madura dentro da profissão, a maioria das 
produções que uso em meus sets tem presente 
a vertente “Guaracha” que se usa de muitos 
elementos do nosso Forró brasileiro, como por 
exemplo sanfonas. E como consequência meu 
público começou a me chamar de Forrozeira 
Marciana e afins. 
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reportagem de
monique pinto.

Agora que praticamente estamos na reta final da Pandemia, quais são suas expectativas e pro-
jetos futuros? 

Minha expectativa é que a profissão DJ seja mais valorizada pois de fato é uma profissão como 
qualquer outra e que as atividades e agendas voltem com força e nunca mais tenhamos que passar 
por isso. É horrível não poder trabalhar e não poder viver. A Myllena dentro de mim GRITA por so-
corro. E sobre projetos futuros, tenho algumas coisas em mente sim e uma delas é começar criar 
conteúdo no Youtube em forma de Vlog, onde mostrarei desde a produção de meus figurinos, ma-
quiagens, viagens de trabalho e partes das boates que tenho o prazer de me apresentar! Minha 
vontade é de me aproximar mais ainda do meu público tentando fazer com que eles sintam todo 
o amoo amor, carinho e emoção que sinto em fazer o que faço!

ÚLTIMO SET 2021

Mídias Sociais:

SOUNDCLOUD

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

INSTAGRAM

https://soundcloud.com/djmyllenavox/o-forro-ta-on?ref=clipboard&p=i&c=1
https://soundcloud.com/djmyllenavox
https://www.facebook.com/myllena.vox/
https://twitter.com/djmyllenavox/
https://www.youtube.com/channel/UCqMNWWR4ihnLpraiwoM_PdA
https://www.instagram.com/djmyllenavox/
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Durante a quarentena em 2020, além de transmitir sets através de Lives para selos famosos em São 
Paulo (como Cantho, Banco PRIDE e Igrejinha) e internacionais (como a United Party da Argenti-
na), produziu e transmitiu ao vivo o #VEMFERVERCOMIGO, seu show digital, ainda disponível no 
seu canal oficial do Youtube. 

Em breve, nosso entrevistado nos presenteará com o lançamento de um novo set e um EP só com 
músicas autorais. “O nome ainda é segredo, … Posso adiantar que vai trazer uma identidade 
sonora regional amazônica bem presente marcada pelo tribalzão raiz e algumas experimentações 
sonoras.”

É um prazer para nós conversarmos com você! Vamos começar: Conte-nos um pouco sobre 
sua história na música. Qual foi o gatilho para começar a tocar e quando começou a produzir 
suas próprias tracks? 

EuEu sempre fui apaixonado por música. E frequento boate desde os 15 anos de idade, então tribal 
house sempre foi um ritmo que fez parte da minha vida, mas as CDJs vieram por causa da minha 
irmã, Sarah. Ela passou por momentos difíceis na escola por conta de bullying. Então quando ela 
fez 15 anos, lá em 2014, eu queria que ela tivesse a melhor festa do mundo. Por isso, eu fiz um 
curso de DJ. Pra tocar as músicas favoritas dela. Foi um sucesso. Ver ela ,que era uma garota 
tímida, se jogando, dançando, ao som das músicas que eu tocava, foi a melhor sensação do 
mundo. Viciei nessa sensação e é ela que me faz subir todas as vezes pra cabine. Eu era comissário 
de uma cia aéde uma cia aérea, e a escala de vôos me atrapalhava para estudar.

Ícaro Ian. “
Eu acho que o DJ tem a experiência
completa de conexão com a pista
mesmo, quando ele toca algo que
ele produziu do zero.

“

Paraense, Ícaro Ian, é a revelação do Tribal House neste mês de Maio.

Nossa revelação do mês representante do tribal house é Ícaro Ian, o DJ e produtor paraense que 
hoje vive em Campinas e já arrepiou com seu som as pistas de São Paulo, Campinas e São José do 
Rio Preto e sacudiu também festas nos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Espírito Santo. 

EleEle se apresentou para 10 mil pessoas no Trio da Boate Luuv na Parada Gay em 2018 e não deixou 
ninguém parado. Também já tem no currículo a Garden Pool Party, uma das maiores festas do in-
terior de São Paulo, em Campinas, cujo SET PROMO já ultrapassou os 10 mil plays no sound-
cloud.com. Produziu, além de vários remixes e mashups, tracks originais como “Syrimbal” e “Chic 
Chic Chic Boom”. 

Foto de divulgação.

Vem Ferver com Ícaro Ian
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Você tem bem marcado em seus trabalhos os ritmos do Norte do país, Paraense de Belém, 
Qual é a sensação para você, de representar sua terra em GIGs fora do seu estado?

AA musicalidade do Norte é riquíssima. O paraense cresce ouvindo os ritmos regionais como Carim-
bó, Lundu e Siriá. As melodias são lindíssimas e a percussão sempre muito marcante e energética. 
Nós também nos banhamos de influências dos ritmos caribenhos, como o Calipso e Cúmbia e 
apesar de fortes raízes indígenas, nossa região criou um ritmo super tecnológico que é o tecno 
brega, sucesso no Brasil todo. Todo esse caldeirão sonoro faz parte da minha construção musical 
e reflete diretamente na escolha do meu repertório. Eu sinto um orgulho enorme de representar a 
cultura do meu estado fundida com música eletrônica. Eu saí do Pará há muitos anos, mas o Pará 
não sai de mim!não sai de mim!

Como é para você produzir e tocar? O que sente reproduzindo suas criações, sentindo a 
reação da pista, qual é a emoção? 

Eu acho que o DJ tem a experiência completa de conexão com a pista mesmo, quando ele toca 
algo que ele produziu do zero. Porque é sua alma que você está diluindo no ouvido das pessoas. 
Eu passo horas intermináveis produzindo música na frente do computador e quando finalmente re-
solvo ir descansar parece que não sobrou nada de mim, ficou tudo ali no projeto, mas vale muito 
a pena quando você vê todo aquele trabalho entrando na alma da pista. Mais legal ainda é quando 
você vê um colega ou um ídolo tocando seu trabalho. Aí é êxtase puro. Sempre choro. 

Ícaro Ian. “
Eu sinto um orgulho enorme de representar
a cultura do meu estado fundida com música
eletrônica. Eu saí do Pará há muitos anos,
mas o Pará não sai de mim!

“

Por falar em fervo, o #Vemfervercomigo, seu vídeoset lançado no auge da quarentena do ano 
passado, foi muito elogiado, mas ele teve que ser gravado 2 VEZES, conte-nos o que aconte-
ceu. 

O que aconteceu foi um HD externo caindo e espatifando no chão. Nós gravamos a primeira 
versão em uma fazenda de amigos próximo a São José do Rio Preto. Câmeras no automático, 
GoPro e meu marido gravando com a câmera em movimento. Equipe mega reduzida por conta de 
A – Distanciamento Social e B – Recursos reduzidos. Eu mesmo editei o projeto, com todas as câ-
meras e masterizei a faixa de áudio. E quando já estava no processo de correção de cor, o HD caiu 
e quebrou. Tudo se perdeu, o show digital inteiro e alguns projetos de músicas (inclusive uma origi-
nal). Quase entrei em depressão, mas depois levantamos a poeira e regravamos tudo novo. FOI A 
MELHOR COISA QUE PODERIA TER ACONTECIDO, pois a locação que conseguimos era muito 
mais linda, em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, e tudo que deu errado na primeira, 
consertamos na segunda. Há males que vêm para bem. No final das contas, deu tudo certo, mas 
hoje em dia, tudo tá na nuvem. 

1ª vez tocando no aniversário de 15 anos da irma Sarah.
Foto: Arquivo pessoal do DJ.

Depois larguei os aviões e fui estudar Cinema, minha outra paixão. E as picapes ficaram guardadas. 
Quando decidi investir de vez na carreira de DJ, dediquei todo meu salário de videomaker em 
equipamentos e cursos; fui estudar. Pensei que se fosse pra embarcar nessa nova viagem, precisa-
ria de todas as ferramentas dentro da bagagem. Eu não queria só tocar… eu queria também criar 
minhas próprias músicas. Em 2018 fiz o curso de produção com um dos meus ídolos… o VMC e fiz 
minha estréia tocando pela primeira vez em uma boate. De lá pra cá, foi só fervo! 
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Recentemente você ingressou no time da agência RA & Vasques. Para um DJ profissional, con-
te-nos um pouco sobre como é ter um suporte desses em seu trabalho. 

EuEu fiquei imensamente feliz com o convite pro projeto. Aceitei de cara, pois há anos acompanho e 
admiro muito o trabalho do Vasquez e os projetos da Rosane. Muita gente não sabe, mas eu que 
cuido de todo o meu Marketing Digital. Desde a criação da arte das capas de set ou singles, pas-
sando até os vídeos animados para stories do instagram, backdrop ou pro meu canal oficial do 
Youtube. Além disso, eu nunca gostei muito de pedir data para contratantes e principalmente a 
parte das negociações sempre me deixou muito desconfortável, porque você quer valorizar o seu 
trabalho sem parecer metido mas também não quer ninguém botando preço no seu projeto. 
AgoraAgora não preciso mais me preocupar com essas coisas. Quando existe uma agência cuidando 
disso tudo, divulgando, fechando datas e intermediando esse processo de cachê, nossa cabeça 
fica mais livre para criar e se preparar melhor para a GIG. É extremamente importante que haja essa 
profissionalização dos nossos DJs na cena, para que sejamos respeitados como artistas profissio-
nais e melhor aproveitados pelo mercado. Estou muito feliz.

O que você diria sobre a evolução do seu som a partir dos seus últimos lançamentos? Em que 
“Diaba” da Urias difere de suas outras faixas? Conte-nos um pouco a história desse remix e 
como foi produzi-lo. 

AcAcredito que ultimamente tenho ousado mais e saído mais da caixinha. Eu fujo do mainstream na 
hora de escolher faixas para remixar. Eu gosto de remixar músicas que não tiveram a atenção 
devida nas pistas eletrônicas. Acredito que LGBTQIA+ é o ser mais culto que anda na face da terra. 
A gente conhece tudo sobre música de todos os gêneros, mas infelizmente acabamos caindo no 
erro de focar apenas no pop farofa internacional para trazer remixes para pistas. Quando há um 
leque enorme de possibilidades fora disso. Eu amo vocais nacionais. “Diaba” é um exemplo disso. 
Quando eu escutei a primeira vez achei que essa música pedia um remix poderoso pois a mensa-
gemgem que ela traz é muito forte. É engraçado pois eu fiquei meses nesse remix até achar a monta-
gem correta. Fiz e refiz ele várias vezes. Na verdade, a versão final exportada para masterização foi 
a 11º. 

Boate Luuv - Residente, 2019.
Foto: Reprodução / Instagram.

Garden Pool Party Retro - Campinas, 2018.
Foto: Reprodução / Instagram.

Taurus Pool Party - Campinas, 2018.
Foto: Reprodução / Instagram.
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A música tem esse dom de curar a mente, corpo e a alma, que é o que a torna universal e po-
derosa. Como você espera tocar as pessoas através de seu trabalho? 

Eu sempre digo que música boa pra mim é aquela em que você chora ou rebola. Se mexeu com 
teu coração ou com teus quadris, já vai ficar gravada na alma. Eu busco trazer sentido, conceito, 
pro meu trabalho. Não consigo preparar um set sem pensar numa historinha que eu queira contar 
através daquelas músicas. Desde a ordem, as letras, os instrumentos, tudo faz parte de algo que é 
sempre pensado em quem recebe a música. A aleatoriedade não combina comigo. Eu acho que 
para tocar as pessoas, busco profundidade, trabalhar em camadas. Na minha opinião o DJ pode 
trabalhar as camadas que vão muito além de trocar de música na hora certa. Pode buscar englobar 
todotodo um conceito performático, visual e sensorial que pode ser traduzido em músicas, capas de 
set, identidade visual, figurinos, maquiagem e etc… Eu espero que a pessoa tenha uma experiên-
cia completa. 

Existe um artista de quem você sonharia em lançar algo?

No exterior Lady Gaga; no Brasil com certeza um remix oficial da Pabllo Vittar seria um sonho.

Qual é a faixa que nunca envelhece para você, não importa quantas vezes você a ouça? 

Jennifer Holliday – “A Woman’s Got The Power” (Thunderpuss 2000 Club Anthem Mix).

Ícaro Ian. “
…Eu sempre digo que música boa pra mim
é aquela em que você chora ou rebola.
Se mexeu com teu coração ou com teus
quadris, já vai ficar gravada na alma.

“
Foto de divulgação.

E o seu processo criativo? Talvez você possa destacar os principais estágios de criação no seu 
trabalho. O que geralmente te inspira a criar música? E como é para você produzir em meio a 
quarentena? 

GeralmenteGeralmente as minhas produções surgem de uma ideia de melodia. Muitas coisas que já fiz come-
çaram com um “PAN PARAN RAN”. Já aconteceu de eu acordar na madrugada e cantarolar no 
WhatsApp um trecho de uma melodia que surgiu num sonho. Daí eu peço pro meu marido, Eras-
tos, que é minha “SIA IN THE BASEMENT” (pianista), transformar em acordes no piano. Daí são 
dias ou semanas fazendo testes, trocando elementos, inserindo coisas. Gravo várias demos, até ir 
me encontrando. A quarentena me permitiu ter mais tempo pra me dedicar à produção. Como não 
tô saindo pra tocar, passo muitas madrugadas do final de semana produzindo ou estudando. Antes 
eueu achava que tudo dependia de inspiração, mas a quarentena me ensinou uma coisa: Quando 
faltar inspiração, use a persistência.
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reportagem de
Igor Sá.

ÚLTIMOS SETS:

Redes Sociais:

SOUNDCLOUD

INSTAGRAM

YOUTUBE

FACEBOOK

Para finalizar, o que você falaria para os DJs que 
anseiam também serem produtores de suas pró-
prias tracks? 

Coragem, estudo e planejamento. Coragem para 
acreditar no próprio potencial , seja você seu maior 
fã. Coragem também para ousar e trazer coisas 
novas. Estamos saturados de remixes das mesmas 
cantoras pop e mashups com as mesmas bases que 
todos usam. Estudem teoria musical, além de te 
ajudar a mixar melhor, também pode te salvar de 
umum mash fora do tom. E se não tem grana agora 
para pagar um curso de produção, através do You-
tube você já consegue aprender muita coisa através 
de tutoriais gratuitos. O futuro é do DJ que produz 
e traz tracks exclusivas para a pista. Por último, pla-
neje sua produção musical. No começo eu iniciava 
inúmeros projetos ao mesmo tempo e acabava 
abandonando alguns por falta de organização do 
tempo. Dedique-se a um projeto de cada vez se 
puder, dessa forma você chega mais rápido ao re-
sultado que você quer e assim já pode passar para a 
próxima música. Uma música finalizada é melhor 
que várias engatadas na metade. Ahhh já ia esque-
cendooo, faça semanalmente backup de todos os 
seus projetos em alguma nuvem! hehehe…

Foto de divulgação.

Quando podemos esperar por novos lançamentos? Você já tem algum SET em mente para 
lançar? Qual será o tema dele? 

Vou contar em primeira mão pra vocês aqui: o próximo set vai ser especial para o mês do Orgulho 
LGBTQIA+. Vai se chamar SULAMÉRICA e vou homenagear as pessoas LGBTQIA+ da América do 
Sul. Vai ser um grande tributo ao gay latino. Nele, lanço meu mais novo Remix de “Volare” dos 
Gypsy Kings, além de mashups e reworks, e vai ter uma pegada bem caliente. Aguardem a capa, 
que vem surpresa.

SoubemosSoubemos que pretende lançar em breve um álbum recheado com tracks originais. Quando 
será? Fale-nos um pouco sobre esse projeto.

OO nome ainda é segredo, mas esse EP é a síntese do que eu falei acima sobre as minhas referências 
musicais do norte. Posso adiantar que vai trazer uma identidade sonora regional amazônica bem 
presente marcada pelo tribalzão raíz e algumas experimentações sonoras. Todas as músicas serão 
produções originais e em algumas delas vou trazer parcerias com Produtores nacionais, internacio-
nais e cantores. Mas talvez venha uma faixa bônus de um novo remix exclusivo feito por um grande 
produtor brasileiro, de algo que já lancei…Talvez. Também estou fazendo um trabalho de planeja-
mento de marketing visual total, com turne, figurino, vídeos e publicidade específico para cada 
rede social. Assim que os primeiros sinais de normalidade aparecerem (acredito que só a partir do 
segundo semestre), vamos iniciar os trabalhos de divulgação de cada faixa. É algo mais pro final 
do ano. Aguardem algo bem fora da curva. 

https://soundcloud.com/icaroian/infierno
https://soundcloud.com/icaroian/urias-diaba-icaro-ian-remix
https://soundcloud.com/icaroian
https://www.instagram.com/icaroiandj/
https://www.youtube.com/channel/UCuQYIr76m_w6HGA3KoTV46Q
https://www.facebook.com/icaroiandj
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Inspiração e conquista é o que podemos acompanhar na história de Kiara Felippe. DJ residente da 
Batekoo, que, com a festa, já fez tour em diversas cidades do Brasil, assim como em cidades de 
outros países como Nova Iorque. Acompanhe agora nossa entrevista com a DJ Revelação da 
Colors DJ do mês de maio.

Conte-nos um pouco sobre a sua história.

DesdeDesde pequena estou imersa na arte. Comecei aos 7 anos na música, em um coral, onde aprendi 
rítmica, tocar instrumentos e técnica vocal. Desde sempre fui muito criativa e curiosa. Fiquei no 
coral até meus 16 anos e também, na adolescência, tive uma passagem rápida pelo teatro. Aos 20 
anos transicionei e aí começa uma outra história de descobertas sobre quem eu era, quem eu sou 
e quem eu queria ser. Nesse período fui parada no metrô e convidada a fazer um casting para um 
filme, passei, e a partir daí começa minha história como atriz e cantora. 
LogoLogo em seguida, meu nome foi tomando uma proporção bacana, pois estava no início da discus-
são sobre gênero e eu era uma figura presente nessa cena e, com isso, vieram os convites para fo-
tografar, participar de clipes e afins.

Como foi o seu início de carreira como DJ?

Sempre morei em São Paulo, na Zona Oeste e quando comecei minha transição de gênero estava 
trabalhando na Forever 21, da Oscar Freire.

Sempre que terminava o turno, nos fins de semana, saia com os meus amigos para curtir na Augus-
ta e existia uma festa pop chamada Nêga. Nela fui convidada para performar como drag, pois 
ainda naquele momento não tinha muita representatividade de drags negras. Então, por sempre 
ter tido um lado artístico muito forte, comecei a minha curta história como drag que durou uns 3 
meses, pois já estava no início da transição, e vi que, por mais que amasse essa arte drag, eu queria 
cada vez mais ser mulher 24 horas por dia.

ComeceiComecei a aprender a tocar sozinha, olhando como os DJs faziam, qual botão apertavam e tudo 
mais, tocando Pop que era o auge do momento. Porém surgiu na noite paulistana uma balada que 
prometia mudar as estruturas, que vinha da Bahia, chamada Batekoo, me apaixonei de primeira. 

Por ser uma frequentadora assídua e ter passado minha transição participando da festa, me convi-
daram para tocar e ser uma voz ativa representando o movimento trans. Até hoje sou DJ residente 
e faço parte do coletivo.

Kiara Felippe. “
ACREDITEM NO SEU AXÉ, pois um dia
você pode “tá” olhando a Beyoncé na
TV e no outro saindo na campanha da
marca dela. Bom, aconteceu comigo.

“

Alguma vez você já se perguntou qual a sua melhor 
versão? 

Neste mês de maio a Colors DJ Magazine entrevis-
tou a DJ Revelação Kiara Felippe para saber mais 
sobre sua trajetória, conquistas, dificuldades e planos 
para o futuro.

Nascida em São Paulo, moradora da Zona Oeste, 
adorava curtir baladas da Rua Augusta, como a festa 
pop chamada Nêga. Começou a receber convites 
para performar e pouco tempo depois foi se interes-
sando e aprendendo a tocar sozinha, olhando como 
os outros DJs faziam, começando sua carreira no 
estilo Pop.

Foto de divulgação.

“Somos capazes de tudo”
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De que forma o seu trabalho como DJ foi afetado pela pandemia?

MeuMeu trabalho como DJ foi afetado muito pela pandemia. No início, conseguia fazer ainda algumas 
lives, inclusive mês passado fiz uma para Vevo, mas, como a festa Batekoo é uma composição de 
sentimentos e presença física, corpo no corpo, tato, sarrada e tudo mais, entendemos que não 
“rolava” fazer online, e também não faríamos festa presencial enquanto a vacina não chega para 
todes. Como não pude exercer meu lado DJ, que enquanto profissão era meu carro chefe, come-
cei a estudar mais sobre internet e até fiz um curso de marketing digital. 

SendoSendo uma Multiartista e muito curiosa, sigo me desenvolvendo em outras áreas, trabalhando já 
há algum tempo com a internet, como influencer e creator tendo um projeto pessoal que surgiu na 
quarentena de Podcast, em que eu e um amigo apresentamos o: É sobre isso, que possui o selo 
NINJACast do Mídia NINJA que fala de tudo, e que já tem 2

temporadas com mais de 10 episódios bem divertidos, didáticos, informativos e com muito entre-
tenimento. 

Então com essa pandemia o que dificultou foi ser DJ no geral, pois sem festa não há DJ “rs”, 
porém me deu oportunidade de explorar outras coisas, algumas que já fazia e outras que tinha 
vontade de fazer e estudar. Hoje, como DJ, estou fazendo um curso para aprender técnicas e a es-
trutura do eletrônico, tenho feito de tudo. Recentemente fiz uma campanha da Brastemp, exer-
cendo assim meu lado atriz/modelo.

Kiara Felippe. “

Hoje eu me
vejo como uma
Multiartista e
cada vez mais
curiosa.

“

DUDU FORT – Crédito: @cassiatabatinistudio

Como foi a sua trajetória?

MinhaMinha trajetória enquanto DJ se fixou na festa Batekoo e toda a minha técnica foi desenvolvida na 
prática, pois até um certo tempo não havia feito cursos e tudo que aprendia era com a troca entre 
os DJs da festa. O meu nome crescia cada vez mais pelo espaço que ocupava e o movimento que 
representava, pois antes de ser festa a Batekoo sempre foi um movimento social e potência para 
uma geração negra, jovem, periférica, gorda, trans e travestis, além de outras intersecções. Como 
acabei tendo contato com muitos DJs, produtores da área musical, acabei tendo algumas ajudas 
sobre como mexer e montar equipamentos, sobre BPM, uso do Rekordbox, além de outros softwa-
rres que DJs usam. Assim, passei a ter uma técnica mais refinada na minha forma de tocar. Sendo re-
sidente da Batekoo, visitei diversas cidades do Brasil e do mundo. Também fui, por 1 ano, DJ da 
cantora Urias, onde tive uma experiência maravilhosa por ela ser minha amiga e uma profissional 
maravilhosa. 

Lembro-me a primeira vez que toquei para um público gigantesco, que foi no Hopi Pride. Mesmo 
assim, um dos maiores impactos na minha vida e carreira como DJ, foi quando fui pra Nova Iorque 
para tocar pela Batekoo no Afropunk, o maior festival negro do mundo. Foi um impacto cultural e 
profissional que considero o auge da minha carreira, até então.

https://www.instagram.com/cassiatabatinistudio/
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reportagem de
Fred Rigoni.

Para finalizar, temos esse espaço livre 
para aquilo que gostaria de escrever, 
deixar uma mensagem, inspirar… é o 
espaço Kiara Felippe mandando recado:

O recado que eu queria deixar é que somos 
capazes de tudo!

EuEu sendo uma trava preta que vim da perife-
ria de Carapicuíba alcancei e ainda vou al-
cançar tudo o que eu quero porque sempre 
acreditei em mim, mesmo a sociedade di-
zendo que eu não era capaz.

“ACREDITEM NO SEU AXÉ, pois um dia 
você pode “tá” olhando a Beyoncé na TV e 
no outro saindo na campanha da marca 
dela. Bom, aconteceu comigo!”

@kiarafelippe

Kiara Felipe by Bruno Gomes – Crédito: @brunogomesph

Quais são suas prospecções como DJ?

Quero voltar a tocar e continuar com o meu projeto de ir pra fora do Brasil, desenvolver, cada vez 
mais, a minha pesquisa de música negra pelo mundo como o funk, dancehall, vogue, afrohouse, 
kuduro, além de outros ritmos que vieram dos negros e da periferia que, infelizmente, cada vez 
mais vem sendo apropriado. 

EstouEstou estudando para voltar mais profissional e qualificada e tenho a vontade de trazer um projeto 
que junta música com mixagem.

BATEKOO ADIDAS - Crédito: @pdrpinho

Além de DJ, quem é a artista Kiara Feli-
ppe?

Hoje eu me vejo como uma Multiartista e 
cada vez mais curiosa. Eu não consigo ficar 
parada no mesmo, na rotina, e sempre me 
pego fazendo outras coisas. Já apresentei 
programas onlines na pandemia, me tornei 
Podcaster, fiz uma série de 5 episódios 
como atriz, lancei esse ano um remix de 
umauma música minha e a minha página no 
Spotify já conta com 3 músicas. Fiz também, 
esse ano, a campanha global da Ivy Park e 
Adidas pela Batekoo, (fomos os únicos re-
presentantes do Brasil) e toquei na live da 
Vevo (a única brasileira). 

Estou sempre me reinventando sendo todas 
essas “Kiaras” em uma só e me sinto viva 
dessa forma.

https://www.instagram.com/pdrpinho/
https://www.instagram.com/brunogomesph/
https://linktr.ee/kiarafelippe


29

Vamos saber um pouco mais sobre essas diversas faces de Keertana? Confira agora a entrevista es-
pecial de revelação do mês:

Fale um pouco do contato que você teve com a música na sua infância e na adolescência.

MeuMeu contato com a música inicialmente é marcado por influências da minha mãe. Eu me lembro 
com 5/6 anos de ouvir grandes clássicos da MPB como Fagner, Zé Ramalho, Tom Zé (…) junto a 
ela. Após isso, nos mudamos para Portugal, onde meu gosto musical teve uma forte influência da 
música pop e eletrônica através dos canais de televisão MTV e MCM que reproduziam videoclipes 
24 horas por dia. Lembro de voltar da escola louca pra ligar a TV e esperar passar o videoclipe 
“Galvanize” – The Chemical Brothers, que com certeza foi algo que me marcou muito na época. 
Com a facilidade de reunir diversas vertentes da música num lugar só, os canais de videoclipes me 
fizeramfizeram explorar esse mundo musical de uma forma ampla, passeando e conhecendo diversos esti-
los de som. Na adolescência, ainda com influência dos canais de TV, ganhei alguns CDs do 
Summer Eletrohits e aquilo foi minha trilha sonora durante muito tempo.

Conta pra gente sobre como surgiu o projeto Keertana.

Eu conheci o psytrance através de PVTs, numa  chácara de um amigo querido, a Sagarana, que até 
hoje é um lugar muito especial. Foi onde eu tive meu primeiro contato com o trance, pude viver ex-
periências incríveis que me fizeram logo de início me apaixonar pela cena e querer viver aquilo in-
tensamente. Logo comecei a frequentar festas e festivais onde conheci a fundo o que era a cultura 
do Psytrance num modo de viver e foi onde eu me senti em casa. A partir disso, surgiu uma vonta-
de imensa de expressar essas experiências vividas em festivais através da minha existência. Foi 
onde em 2015, eu larguei a carteira assinada, tranquei a faculdade e fui viajar pra um festival na Bo
lívia, chamado Amazonas Andes. Lá conheci pessoas maravilhosas e vivenciei algumas experiên-
cias com medicinas naturais que certamente me influenciaram no processo de construção daquilo 
que eu estava buscando.

Keertana. “
Meu lado circense nasce dessa
contínua busca por externalizar
processos internos.“

Ana Flavia Fantinato de Melo (25) é o nome por trás do projeto Keertana, Revelação do mês de 
maio representando o Psytrance.

Keertana é apenas um dos projetos dessa mulher que diz VIVER A SUA EXISTÊNCIA através da 
música, palavras dela mesma. E vive mesmo! Pois além desse projeto, Ana traz outra face voltada 
para vertentes musicais “menos dark”, o Stereofilóbeats, que é completamente diferente da 
pegada da nossa revelação do mês, mas, não parando por aí, pois essa linda ainda é uma grande 
performer circense.

Foto de divulgação.

Vivendo a sua existência através da música
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Keertana. “

…comecei a me interessar sobre como
as músicas que eu tocava eram feitas e
isso me gerou curiosidade de aprender
e consequentemente fazer as minhas
próprias músicas.

“
Foto de divulgação.

Após o festival, ainda na Bolívia, dei início às aulas de mixagem com um amigo que havia conheci-
do no festival, DJ Rhonna e foi onde tudo começou. Voltei pro Brasil e com ajuda de outros amigos 
muito queridos, DJ ProgKen e DJ Caio Green consolidei meu DJSet que dei o nome de Keerta-
na. O nome surgiu de pesquisas em dicionários indianos, no intuito de achar algo que me repre-
sentasse, encontrei “Kirtan” que se trata de um processo milenar onde o canto e a dança tem forte 
papel devocional. Tratam-se de ritos profundos que despertam a espiritualidade individualmente 
e é visto pelos indianos como um dos caminhos mais seguros para iluminação. Com base nessa 
ideia devocional e particular, minha pesquisa sempre foi muito noturna, com o objetivo de levar re-
almente a esse local introspectivo de transe. Eu comecei no FullOn Night, tocava muito sons do 
Southwild, Dust, Asimilion, Cris Rich, Fagin’s Reject, logo conheci os brazucas da Ayauma Re-
cords, que estiveram muito presentes em meus sets também. Com o passar do tempo, comecei a 
transitar entre as linhas de som da Sangoma Records, Forestdelic Records, Saama Records, que 
foi uma época maravilhosa de muita sonzeira. Atualmente tenho curtido gravadoras como Sonic 
Loom Records, Resina Records (label que faço parte), Deviant Force Records, Parvati Records, 
Imsomnia Records, D’Noir Records (…) entre outras que fazem parte dessa linha de som mais 
Forest e Dark que tenho buscado hoje em dia.

Você diz ter outra face conhecida como Stereofilóbeats. Conta pra gente sobre esse projeto 
também.

Stereofilóbeats surgiu da necessidade de expandir tanto na questão de conhecimento e experiên-
cia em mixagem, como na necessidade pessoal de tocar outros ritmos que me influenciavam tanto 
quanto o Psytrance. O Projeto nasceu em 2018 e é o resultado de muitos experimentos. Já toquei 
diversos estilos com esse nome, como Minimal Tech, Downtempo, Psychill, Balkan, Latina, World 
Music e atualmente o set é focado nas Brasilidades/Brasilian Beats.

Fale um pouco sobre a sua terceira face, o seu lado circense.

MeuMeu lado circense nasce dessa contínua busca por externalizar processos internos. Foi onde co-
nheci a Pirofagia numa edição do festival Ressonar, numa performance de abertura do MainFloor 
e me emocionei muito com o que vi. Desde então iniciei minha pesquisa, conheci outros segmen-
tos e fui assim buscar criar a minha identidade dentro do mundo das performances. Com isso cria-
mos a Tribo de Aruanda Performances, que idealizada por mim e mais 2 amigos, Victor e Renata, 
atualmente é uma trupe de Performances Artísticas e Circenses, que trabalha com shows de Pirofa-
gia, Acrobacias e Malabares, onde já pudemos contar com a participação de diversos artistas do 
Estado (MS) e do Brasil.

Você se apresentou em diversos Fes-
tivais de extrema importância para a 
cena do psytrance. Quais te marca-
ram mais? E quais outros estão no 
radar?

O Terra Azul Festival e o Mundo de 
Oz Festival me marcaram muito no 
sentido de vivências e cultura Psytran-
ce. São dois festivais incríveis, com es-
truturas impecáveis e que trazem uma 
proposta psicodélica não só musical, 
mas também artística sempre muito 
imersiva e profunda. Outro que me 
marcou muito foi o Jacundá Festival, 
um festival que acontece na Amazônia 
e me marcou porque tive a oportunida-
de de conhecer o coração do Brasil e 
ainda levar a minha música até área tão 
distante da minha terra natal.
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Sendo um DJ Set, você pensa em começar a produzir músicas também? Existe muita cobrança 
em cima disso?

Sim,Sim, o mundo da produção musical é incrível. Acho que são dois segmentos diferentes: o DJ Set e 
o Produtor musical. Já conheci muito DJ que não é produtor e vice e versa. Acredito que é muito 
pessoal o caminho de cada um. Eu depois de um tempo como DJ, comecei a me interessar sobre 
como as músicas que eu tocava eram feitas e isso me gerou curiosidade de aprender e consequen-
temente fazer as minhas próprias músicas. Hoje sigo experimentando e estudando bastante para 
desenvolver meu Live num futuro próximo. Rsrs…

Você tem algum tipo de dificuldade por ser uma DJ mulher em uma cena repleta de homens? 
(fale sobre sua visão sobre representatividade feminina e de qualquer outra que queira pontu-
ar…)

Acredito que a dificuldade maior é se encontrar em festas e palcos onde você chega e se sente 
menosprezada por ser mulher ao invés de acolhida por DJs homens, isso gera uma barreira no con-
tato direto algumas vezes, mas não generalizo pois aprendi a tocar com um homem. E sobre a re-
presentatividade, eu acredito que todo lugar que um dia foi dito que era proibido para mulheres e 
hoje é conquistado por nós, é uma grande representação do quão fortes e capazes somos.

A pandemia acabou interferindo muito no setor de eventos de todo o mundo, mas para DJs 
que tinham pouco tempo de carreira foi um pouco diferente. O quanto você foi prejudicada e 
o quanto acabou te ajudando? 

O cancelamento de uma agenda gigs me abalou bastante visto que eu vivia de todos esses even-
tos, não só tocando mas também me apresentando artisticamente. Por outro lado, o isolamento 
social me trouxe muito tempo pra poder me dedicar e estudar coisas novas dentro das áreas que 
eu gosto, como a produção musical e as aulas de contorcionismo.

Deixe um recado para os leitores da revista e principalmente para seus fãs.

Cara, uma coisa que a pandemia me ensinou MUITO em diversos aspectos, é até clichê falar mas 
é verdade na minha vida: Não desista daquilo que você acredita! Resiliência! Se readaptar para 
nunca deixar de fazer o que ama.

Foto de divulgação.

Foto de divulgação.

Foto de divulgação.
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REPORTAGEM DE
diego aganetti.

Essa foi a entrevista com nossa revelação do Psytrance do mês de maio. Confira agora a lista das 
músicas mais ouvidas pela DJ:

- Kaos – 21st Century Fox.
- Eitan Reiter (Perfect Stranger Rmx)- Ups & Downs.
- FKJ & Bas – Risk.
- Outkast – Spottieottiedopaliscious.
- Nicola Cruz – Colibria.
- Fat F- Fat Freddy’s Drop – The Nod.
- Jorge Ben – Errare Humanum Est. 
- Del torto & Nanobugz – Whats a giraffe.
- Chico Buarque – Construção.
- Cyk e Mentalis Zavar – Phoenix.

Foto de divulgação.

Foto de divulgação.

Foto de divulgação.
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Dos 27 anos que ele faz as pistas vibrarem ao seu som, pelo menos 20 eu acompanho sua trajetó-
ria, e desde a primeira vez fiquei fascinado pela empatia, carisma e principalmente sua técnica. 
Essa admiração não ficou somente como ouvinte, mas ela veio também na oportunidade de ser 
aluno em sua escola para formação de DJs, a DJ Class.

Por isso, com todo o respeito e carinho que tenho por esse poderoso mago das pickups, convido 
você meu caro leitor “colorido” a conhecer um pouco dessa caminhada, com histórias únicas, falas 
fortes e também entender porque ele é único, com sorriso e gargalhadas largas, um DJ de extrema 
simpatia, profissionalismo e com muito amor pelo o que faz… Com vocês, DJ Vlad.

Quando você imaginou que você ia ser DJ? Como começou sua carreira? E o primeiro convite 
como rolou?

NaNa verdade, eu nunca imaginei ser DJ, foi uma vontade, um sonho que começou, após um bom 
tempo escutando música, comecei a escutar com mais ou menos 8/ 9 anos, criar uma personalida-
de e o gosto pelas músicas. Com 12 anos comecei a sair para as matinês. Em 1985, em Ilhéus-BA, 
eu e uns amigos que escutávamos o Piu Som, estávamos conversando sobre som e música quando 
eles disseram que o Piu ia mudar de nome e que ele se chamaria DJ Piu. Confesso que eu estranhei 
de imediato, mas quando ouvi DJ, quis me aprofundar, queria saber o significado da palavra DJ. 
Naquela época eu não tinha informação, foi aí então que eu me interessei, vi uma capa de disco 
dodo Furacão 2000, e nela tinha os nomes relacionados dos DJs e isso me despertou o interesse em 
pesquisar. Então logo que cheguei a SP comecei a buscar a realização do sonho de ser DJ.

A minha carreira começou em 1994, o ano que finalizei meu curso para DJ na Fieldzz do saudoso 
DJ Iraí Campos, na época era um dos nomes mais cogitados, era um artista badaladíssimo em SP. 
Comecei a minha trajetória em 1990, eu já frequentava e curtia baladas, ia para as matinês, escuta-
va vários DJs, mas meu amor só aumentou quando realmente eu comecei o curso, o meu professor 
foi o DJ Akeen. O meu primeiro convite, se é que podemos chamar de convite, foi para fazer um 
teste e após teste, eu me tornei residente. Isso foi na boate Álibi, só aconteceu porque teve um im-
previsto e acabei sendo colocado a prova, por isso que não considero como um convite, diante da 
necessidade, tive que apresentar meu trabalho no teste e desenrolou. Era pra ser DJ mesmo (risos).

DJ Vlad celebra os 27 anos com 
uma entrevista bem descontraí-
da e divertida

Quem nunca ouviu falar do DJ 
Vlad? Se você tem pelo menos 
uns 3 anos de vivência na cena ele-
trônica LGBTQIA+, provavelmen-
te deve ter fervido, ou visto ele em 
alguma pista, isso não só em São 
Paulo, mas também neste “Brasil
zão”. Conhecido por sua alegria 
contagiante durante as suas apre-
sentações, com um carisma de 
fazer inveja e técnica em mixagens 
únicas de fazer qualquer um ficar 
com o queixo caído ao chão, hoje 
falaremos desse DJ.

Na tarde de preparação da sua live 
de comemoração de 27 anos de 
carreira, exibida no dia 29/04, e 
que também estará disponível na 
íntegra no Youtube, tive um papo 
bem divertido, regado a gargalha-
das e boas lembranças no qual pu-
demos falar desses anos todos e 
relembrar bons momentos.

Photoshooting - Stars Studio - Abril/2021
Foto: Edmar Martins / Stars Group Brazil

O Rei das Mixagens
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Qual a sua opinião sobre o cenário futuro da música eletrônica?

AA música eletrônica é evolutiva, da época que comecei a tocar até hoje, muitas mudanças e ramifi-
cações aconteceram, porém o fator qualidade mudou bastante, acredito que as músicas de anos 
atrás possuem mais qualidade comparadas com as da atualidade, mas acredito que o futuro pode 
trazer mudanças, não tenho como prever 100%, mas acredito nesse caminho, de novos conceitos 
e que com certeza surgirão novas sonoridades, sempre aconteceu isso e continuará acontecendo. 
Os DJs antigamente tinham menos alcance da tecnologia, e ainda com toda a dificuldade, conse-
guiam fazer excelentes trabalhos, ao contrário de hoje, que a tecnologia favorece e muito, mas 
achoacho que falta interação entre a linha de produção e a tecnologia. Eu torço para que o cenário ele-
trônico tenha cada vez mais qualidade e criatividade.

Na sua história de carreira você passou por vários locais importantes para a cena eletrônica 
em São Paulo. Em quais casas você tocou e em que ano?

Como DJ convidado eu passei por várias casas noturnas, na época as noites eram feitas por um ou 
dois DJs residentes e mais um convidado, ou os DJs poderiam ser residentes de algum projeto que 
aconteciam especificamente em um dia e um local. A minha primeira residência foi no Álibi, que 
ficava na Praça Roosevelt. Em 1995, eu fui para a Panther Boys na boate HS, depois retornei para 
onde era o Álibi, com estrutura nova que passou a se chamar Espaço Nation, o dono era o mesmo 
da Club Sound Factory. Eu era residente nas noites de quarta, que era direcionado para o público 
LGBTQIA+ e tocava Tribal e vertentes, o cenário era clubber, tinha uma mistura de públicos e o 
somsom era mais underground, mas ainda assim, o som era mais comercial e tribal. Trabalhei no Vektra 
Cia Brasil em 1997, onde já era um outro cenário, um público mais jovem e heterossexual, conse-
gui fazer um bom trabalho por lá, tocava um som mais underground. Nesse período, a Silvetty 
Montilla me fez o convite para ser residente da balada Point H, que ficava em Itu. Em 1998, come-
cei a minha residência na Mad Queen, que era de quinta a domingo. No ano 2000 fui trabalhar na 
Diesel-Base do Sergio Kalil, eu tocava aos domingos. Nessa mesma época, tocava às sextas no 
Massivo e aos sábados na Santa Mix no Guarujá. Toquei às sextas e aos domingos na Salvation, al
ternando, ela ficava no Largo do Arouche. Toquei também na boate Camaleão Mix Club que ficava 
na Ilha Porchat em São Vicente. E por fim, fui residente da Danger Dance Club de 2001 a 2007 e 
minha última residência foi de 2007 a 2020 na The Week. Em paralelo à Danger, fui residente da 
Ultra Diesel, Festa da Lili em Brasília, As meninas Pool Party, Single Party After, Insana em Campinas 
e toquei em várias casas da época como convidado : The Club, Blue Space, So Go, Massivo, Ultra 
Lounge, Puerto Libre e muitas outras. Bons momentos (risos)

DJ Vlad. “

A música eletrônica é evolutiva, da época que
comecei a tocar até hoje, muitas mudanças e
ramificações aconteceram, porém o fator
qualidade mudou bastante, acredito que as
músicas de anos atrás possuem mais qualidade
comparadas com as da atualidade, mas acredito
que o futuque o futuro pode trazer mudanças, não tenho
como prever 100%, mas acredito nesse caminho,
de novos conceitos e que com certeza surgirão
novas sonoridades, sempre aconteceu isso e
continuará acontecendo.

“
Estúdio da Fieldzz escola onde se formou como DJ no

Ano de 1994 - Foto: Acervo Pessoal
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Quais são suas referências atuais? Quem você tem ouvido? Quem você tem consumido?

As minhas referências atuais estão ligadas a atual sonoridade, normalmente escuto todo o tipo de 
música, eu procuro abranger tudo, desde o flashback à música atual, mas confesso estar ouvindo 
muito House e Tech House, com Low bpm. Uma sonoridade bem diferente e que tenho ouvido é 
a do Bruxo (apelido dado carinhosamente ao DJ Boris Brejcha)

DJ Vlad. “

Todo DJ tem uma referência artística,
antigamente, no mercado que atuava,
existia um leque gigantesco, tanto de
DJs quanto de produtores, como produtor
queria pegar a ideia de produção e como
DJ, queria pegar a linha de pensamento,
o casamento das músicas.o casamento das músicas.

“

Circuit, Progressive, Tribal ou House, qual estilo melhor te define?

O House me define, porque todos os outros estilos são variantes/vertentes dele, mas em meus sets 
sempre tiveram Tribal, Circuit e Progressive. Eu já toquei Techno também, sempre gostei muito. 
Desde que eu ouvi Kraftwerk, aos 12 anos, eu sempre amei música eletrônica.

O que você considera um “pecado” quando um DJ está se apresentando? O que você acha 
que um DJ deve evitar ao se apresentar?

NãoNão sei se pecado seria a palavra, mas acho que a entrada e a saída de uma mixagem de forma 
muito brusca, eu acho que interfere um pouco. Cada DJ toca de uma maneira, mas é preciso ser 
coerente sobre o tempo de entrada e saída, saber os pontos corretos da música, se do ponto que 
você escolheu, encaixa e se você consegue criar, acho muito importante, o DJ que não respeita 
isso, podemos considerar um pecado. Um outro ponto, eu acho que o DJ deve evitar repetições 
de músicas no mesmo evento, mais de um DJ tocando a mesma música, deixa de dar oportunida-
de de ouvir outras sonoridades.

Quais DJs influenciaram sua carreira? Quais são os que te influenciam na atualidade?

A minha principal influência foi o DJ Iraí Campos. Em 1988, quando eu vi a capa e ouvi o disco “O 
Som das Pistas”, eu entendi que queria ser DJ, não sabia como isso aconteceria, mas já tinha certe-
za que seria DJ. Quando cheguei em SP, fui fazer o curso dele.

O DJ Ricardo Guedes, foi a minha influência no House, ele era impecável, extraordinário, as mixa-
gens eram incríveis, ele tinha o conhecimento. O DJ Marky, foi minha influência em questão de téc-
nica, quando o vi tocando e elaborando algumas técnicas, eu entendi que podia fazer também. 
Essas foram as minhas influências aqui no Brasil. Do exterior, Erick Morillo e Carl Cox foram os que 
me influenciaram, ainda hoje, Carl Cox continua me influenciando, pela dimensão musical e por 
tantos anos continuar sendo DJ com maestria.

Festa The Week Brazil - Foto: Acervo Pessoal.
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Com a popularização da música eletrônica, o DJ ficou em mais evidência, você acha que bana-
lizou? Com a popularização a qualidade musical e a qualidade da cena melhorou ou piorou? O 
que você sente de diferente da época que você começou com os dias de hoje?

EuEu não acho que banalizou, tudo o que vem com o fácil acesso, a consequência é ampliar e com a 
tecnologia facilitou mais, eu vejo que os artistas precisam se valorizar mais, para não gerar essa 
sensação de desvalorização. A sonoridade é bem mais fácil de você ter acesso nos dias atuais, 
venho de uma época que ter acesso às informações era difícil por conta dos recursos e do difícil 
acesso. Hoje com toda a facilidade, ainda acho que não é explorado.

Pickup Danger Dance Club 2000 - Foto: Acervo Pessoal.

E o DJ Producer volta com tudo?

O plano é que ainda em 2021 aconteça, mas a 
pandemia atrapalhou um pouco. Com o retroces-
so de fases do isolamento atrasou, mas nem que 
seja no final desse ano ainda, quero muito voltar a 
produzir, é o que eu gosto de fazer, me alimenta.

Eu tenho investido em criações Ao Vivo, nos 
mashups. Às vezes estou tocando e as pessoas 
nem percebem que estou fazendo ao vivo.

O que te inspirou na música eletrônica? Tem 
algum remix, track ou mashup que seja seu 
xodó?

TTodo DJ tem uma referência artística, antigamen-
te, no mercado que atuava, existia um leque gi-
gantesco, tanto de DJs quanto de produtores, 
como produtor queria pegar a ideia de produção 
e como DJ, queria pegar a linha de pensamento, 
o casamento das músicas. Não existia a facilidade 
de softwares que auxiliavam, o DJ tinha que colo
car a criatividade auditiva e eu sempre queria 
captar a ideia. As minhas influências sempre foram 
um pouco de cada DJ, de diversos estilos, então 
eu procurava mesclar. Na minha última live, eu 
toquei um mashup, que eu fiz em 2010 da P.Diddy 
Feat. Keysha Cole – Last Night – que foi muito 
legal e gosto muito. Já ouvi vários DJs tocando e 
sempsempre quando ouço, eu lembro que essa música 
me marcou muito e esteve sempre nas minhas 
playlists. Eu gosto sempre de revisitar ela e colo-
car nos meus sets.

Photoshooting - Stars Studio - Abril/2021
Foto: Edmar Martins/ Stars Group Brazil.

Eu sei que você na primeira década dos anos 2000, você produziu muitos tracks encomenda-
dos por várias drags e artistas da noite? Como foi essa experiência?

Era muito legal, além de entrar na cabeça da artista e de ouvir o que ela queria, eu tinha que buscar 
uma linha de identificação, ou seja, eu tinha que entender o que a artista queria e transpor para a 
edição, eram edições para shows. Foram meus primeiros passos, onde eu queria produzir alguma 
coisa, eu utilizava o Sound Forge, o primeiro software que utilizei para a edição (pra mim o melhor 
para edição até hoje) e trabalhava na edição. Eu procurava o ponto certo para fazer as ligaduras, in-
serir batidas e foi aí que começou o lance de produção. Era muito legal, porque a musicalidade era 
outra, era incrível, os vocais predominavam, cheio de Divas e eu passava um longo período, às 
vezes um dia todo, a gente mexia e vezes um dia todo, a gente mexia e resolvia.
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DJ Vlad e DJ Robson Mouse - Pickup Cantho Club 2009 - Foto: Acervo Pessoal.

O que você acha da relação entre fã, DJ e música eletrônica?

AA música eletrônica é universal. DJ, fã e público são uma coisa só. O contato com o fã é bom 
demais, todo artista tem que ter esse elo, o feedback. Eu sou um artista que gosta desse contato, 
tanto que eu sempre chego antes do horário para tocar e também gosto de ficar na pista depois 
que eu toquei, exatamente para ouvir a opinião e receber o carinho do público, além de conversar, 
abraçar, tirar foto e curtir. Essa atenção se estende às redes sociais, eu gosto de dar atenção e retri-
buir o carinho.

Vc já ouviu uma música e pensou : “tenho essa música no meio do meu acervo, mas não 
lembro qual é….” vc deve ter milhares de vinis, CDs e arquivos mp3. Como você se organiza?

OsOs vinis eu não tenho mais (risos). Eu já vendi todos, já tive milhares e quando ganhar na loteria, 
eu compro tudo de novo (mais risos). Com as músicas, já aconteceu várias vezes em que eu pensa-
va em tocar uma música, mas ela não estava naquele pen drive ou HD. Eu procurei fazer uma orga-
nização, que é o ponto crucial para saber onde encontrar exatamente, eu tenho dois tipos de ar-
mazenamentos: um que eu mantenho em casa, que é a minha coleção, onde tem as músicas com 
mais tempos, clássicos musicais; e o segundo que são músicas pré selecionadas que ficam no meu 
notebook, elas já estão analisadas no rekordbox (software utilizado para organização de playlists 
para DJs). E um detalhe, elas estão separadas por ano, estilo e BPM.

DJ Vlad. “
A música eletrônica é universal. DJ, fã e público
são uma coisa só. O contato com o fã é bom
demais, todo artista tem que ter esse elo, o
feedback.

“

Encontrar o seu próprio estilo é uma coisa muito difícil. Qual foi a sua inspiração para encon-
trar o seu?

O meu estilo veio de onde eu acredito que todos os DJs deveriam fazer, frequentar pistas, prestar 
atenção e assistir outros DJs, porque com isso você consegue ver o que é legal, o que serve para 
você e te inspira. Eu consumi e consumo todos os estilos musicais, quando você faz isso, você con-
segue criar seu próprio estilo e também quando você presencia um bom DJ tocando, você conse-
gue absorver a desenvoltura do som do DJ.

Quando eu vi o Tio Bola se apresentando, um dos DJs mais versáteis que conheci, ele tocava numa 
boate, tocava de tudo, de axé e pagode até eletrônico com todo o leque de opções, foi daí que 
veio minha principal referência. Ver um DJ que executava vários estilos e saber que ele conseguia 
dominar a pista com todos os estilos.

DJ Vlad. “

O meu estilo veio de onde eu acredito que
todos os Djs deveriam fazer: frequentar pistas,
prestar atenção e assistir outros DJs, porque
com isso você consegue ver o que é legal,
o que serve para você e te inspira.

“
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Qual foi a sua maior realização durante sua carreira?

TTenho duas: uma é quando comecei a tocar, meu sonho era ser DJ e ter uma escola de DJs, mas o 
legal e que me marcou, foi quando passei a pista para o DJ Peter Rauhofer (in memoriam) em uma 
festa da The Week no Metrópole; a segunda foi mais especial, que foi quando toquei com o Chris 
Cox, que era um cara que eu curtia o som dele, conhecia a história dele com o Barry Harris e de re-
pente, eu estava tocando com ele na festa da Lili em Brasília. Neste dia conversamos bastante, ele 
me elogiou e disse que eu era um dos melhores DJs que ele já tinha visto mixando.

Quais foram as principais festas que você tocou? Qual a que te traz as maiores lembranças?

São essas duas festas, a Festa da TW no Metrópole e a Festa da Lili, em Brasília. Nem tanto pela 
festa em si, mas por ter contato com esses artistas incríveis.

Festa Safado - The Week Brazil - 2015 - DJ Chris Cox e Vlad
na pickup da Festa - Foto: Acervo Pessoal.

Festa da Lili - Brasília - 2015 - DJ Chris Cox e Vlad
na pickup da Festa - Foto: Acervo Pessoal.

O consumo do vinil tem aumentado visivelmente, e não faz tantos anos, passamos pela mo-
dernização com CDs e pendrives. Antigamente existia uma certa relutância e aceitação dos 
CDs e arquivos eletrônicos, o que você acha que resiste? Como foi essa modernização ao 
longo dos anos para você? Essa guerra existe? Existe diferença na qualidade das mixagens? 
Você se considera atualizado com as novidades do mercado?

Sobre o vinil, eu relutei no início, eu e meu grande irmão Robson Mouse (in memoriam), na época 
chegamos a usar uma camiseta, que estava escrito “F**** the CD” na frente e na parte das costas 
“The real DJ plays on vinil” (O verdadeiro DJ toca em vinil). Eu toquei com essa camiseta várias 
vezes (risos), relutei bastante, mas o mercado exige, a tecnologia anda a passos largos, eu procurei 
absorver o máximo da nova tecnologia para que eu pudesse usar com propriedade e também para 
usufruir mais pra frente, mas não parei de tocar vinil tão cedo, eu parei em 2004/2005. Mas com o 
preço muito alto dos vinis e dos mecanismos, me rendi aos CDs, porque eles tinham uma qualida-
dede superior, principalmente nas partes agudas, as músicas ficavam mais nítidas, em contraponto 
que o vinil priorizava as partes mais graves. Passei pelos MDs (Mini Disc) até que cheguei ao ponto 
de trocar vinis por singles (CDs). E desde então acompanho a tecnologia, esse é o diferencial que 
o DJ deve ter, tem que acompanhar as novidades. Hoje não critico, não falo mais, independente 
da maneira, o importante é a mixagem. Os equipamentos melhoraram, na verdade, eles facilitaram 
as mixagens para o DJ, por isso, tem que aproveitar o que a tecnologia tem a oferecer. É um 
mundo gigantesco.

Você acha que as redes sociais e a modernização dos equipamentos ajuda no dia a dia do DJ?

As redes sociais são super bacanas, eu gosto. Mas sou bem tranquilo, não sou exibicionista. Intera-
jo, converso com as pessoas, trabalho na medida. Para o artista, as redes sociais são a principal 
fonte de informação e contato com as pessoas e público. A tecnologia faz com que os DJs tenham 
um domínio maior sobre o áudio que ele está trabalhando, procuro usufruir o máximo do que é 
oferecido, vale do profissional buscar, se atualizar e ter conhecimento.

DJ Vlad. “

E desde então acompanho a tecnologia, esse é
o diferencial que o DJ deve ter, tem que
acompanhar as novidades. Hoje não critico,
não falo mais, independente da maneira, o
importante é a mixagem. Os equipamentos
melhoraram, na verdade, eles facilitaram as
mixagens para o DJ, por isso, tem quemixagens para o DJ, por isso, tem que
aproveitar o que a tecnologia tem a oferecer.
É um mundo gigantesco.

“
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Qual foi o momento mais embaraçoso/ engraçado da sua carreira?

(Muitos(Muitos risos) Eu já comecei rindo, porque sua primeira pergunta foi exatamente sobre uma situa-
ção embaraçosa, tem a ver com o primeiro convite para tocar. Foi no Álibi, o dono do club era o 
mesmo da boate que o Tio Bola tocava. Ele pediu para que o dono me desse uma oportunidade 
para fazer um teste, para ver se eu era bom. No dia do teste, fui na cabine e o DJ residente que 
estava tocando, pediu para que tocasse, porque ele precisava dar uma “saidinha”, me deixou com 
o fone e com a pista. Alguns minutos depois, ele voltou na cabine, todo bagunçado e despentea-
do, me dizendo que tinha saído aos tapas com o gerente, ele foi embora e falou: “Fica aí que eu 
tô saindo fora”. (risos)

Foi bem embaraçoso, porque eu dava risada e as pessoas me viam, mas não sabiam que eu  estava 
nervoso. Realmente, nesse dia, foi uma prova de fogo como DJ e eu entendi que era pra ser DJ 
mesmo, não tinha outra saída. (mais risos)

No final da noite, o gerente veio me elogiar dizendo que o público tinha gostado e que eu era 
muito simpático, inclusive disse que era sorridente (na verdade eu sorria porque estava nervoso) 
(risos)

DJ Vlad na DJ Class - Foto: Acervo Pessoal.

Você tem uma escola de DJs. Como é ser um DJ aclamado das pistas e também ser professor/ 
instrutor de novatos e menos experientes? Quais os planos para a DJ Class?

A DJ Class era um sonho, após um bom tempo, quando eu adquiri domínio, eu sempre quis passar 
meu conhecimento, tanto em equipamento quanto o contato com a pista.

AA sensação de passar conhecimento, instruir uma pessoa e ela ter interesse em aprender, é a sen-
sação mais gostosa que você pode sentir. Você ter pessoas que te admiram não só pelo seu nome, 
mas também pelo seu talento, me deixa sem palavras para expressar, porque a sensação é muito 
boa. As pessoas te procuram enquanto você toca, dizem que querem aprender com você, depois 
fazem o curso e ainda saem realizadas, isso me traz uma felicidade profunda.

Eu tenho alguns planos para o próximo ano, vou colocar o ensino de Produção Musical e tenho 
alguns projetos que ainda não posso contar, mas em breve conto a vocês.

DJ Vlad. “

A sensação de passar conhecimento, instruir
uma pessoa e ela ter interesse em aprender,
é a sensação mais gostosa que você pode sentir.
Você ter pessoas que te admiram não só pelo
seu nome, mas também pelo seu talento, me
deixa sem palavras para expressar, porque a
sensação é muito boa.sensação é muito boa.

“

Qual foi o seu maior público?

A Parada LGBTQIA+ em vários anos e o Alerta CariedAids em 1994, tinha cerca de 25.000 pesso-
as.
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Que dica você daria para os DJs iniciantes?

Em primeiro lugar ouvir músicas, de todos os gêneros, entender a história e a evolução da música, 
os DJs que fizeram história e assim entender o nosso momento atual, a entrega de quem fez acon-
tecer até chegar à atualidade. Eu fiz assim quando comecei e aconselho isso para quem está come-
çando. Pesquisar, escutar músicas do passado, procurar boas referências e o principal RESPEITO, 
não só para os colegas de geração mas também pelos mais antigos.

Você voltou com o seu projeto #tbtribal? Do que se 
trata? Quem foram os artistas que já participaram? 
Você já pode dar um spoiler de quem pode ser um dos 
próximos convidados?

OO #tbtribal é a idéia de trazer a lembrança e aos ouvi-
dos, uma espécie de túnel do tempo, os clássicos e músi-
cas do Tribal que fizeram história, juntei a idéia com a 
hashtag #tbt (throwback).

O projeto traz o calor, o som e a emoção dessas músicas 
para o atual momento. Eu fiz as primeiras edições e 
depois convidei alguns DJs como : Rodrigo Borro, André 
Martin, Junior Brito, Pacheco, André Yakko e outros. 
Devido a pandemia e o retrocesso de fases de isolamen-
to, eu dei uma pausa, mas voltei com uma nova tempora-
da e com mais convidados surpresas. Adianto que nessa 
temporada, vou receber DJs do mercado atual, com uma 
bagagem mais recente, para passarem a visão de como 
seria o #tbtribal deles, qual sonoridade, qual a visão de 
clássicos. O mais importante não é ter trabalhado ou vi-
venciado, mas é entender qual a visão do DJ. Quero dar 
oportunidade para essa nova geração, para mostrar a 
visão do que gosta, do que ouvia e mostrar ao público.

Photoshooting - Stars Studio - Abril/2021
Foto: Edmar Martins/ Stars Group Brazil.

Aniversário The Week Brazil 2016 - DJ Vlad
e DJ Edson Pride - Foto: Acervo Pessoal.

A situação engraçada foi quando me contrataram para tocar em um salão de beleza, que estava fe-
chado para ele e mais três pessoas, além dos funcionários. Montei o equipamento e comecei a 
tocar só para eles, enquanto isso, o contratante fazia as unhas, o cabelo. Depois, acabou virando 
uma festa, só com ele e os funcionários, e detalhe que isso aconteceu numa terça-feira. (risos)

O que o DJ Vlad de 27 anos atrás diria para o DJ de hoje?

Eu analiso todas as coisas do DJ Vlad lá do início de carreira e percebo que ele continua fazendo 
o mesmo, que é: ser profissional, respeitoso, humilde e batalhador. Então o que eu diria que você 
deve continuar a acreditar no que faz.
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reportagem de
Thiago torres.

Ouça agora
a playlist oficial do DJ

01 - Joy Salinas - People Talk
02 - Moby - Go
03 - Depeche Mode - Enjoy The Silence (Hands And Feet Mix)
04 - Kon Kan - I Beg Your Pardon / Harry Houdini
05 - Erasure - A Little Respect
06 - Ralphi Rosario – You Used To Hold Me
07 - Shawn Christopher – Don07 - Shawn Christopher – Don’t Lose The Magic (David Morales Club Mix)
08 - Masters At Work & India – I Can’t Get No Sleep (kenlou 12”
09 - Plus Staples – We Got To Be
10 - Robin S – Show Me Love [Stonebridge Club Mix]
11 - Aly us – Follow Me
12 - Jaydee – Plastic Dreams
13 - 2 Brothers on the 4th floor – Never Alone
14 - Captain Hollywood P14 - Captain Hollywood Project – Impossible
15 - Jam & Spoon Feat. Plavka – Find Me
16 - Whitney Houston – Step By Step – (Junior Vasquez Arena Anthem Mix)
17 - Olive – You’re not alone (Matthew Roberts Cloud 10 Remix)
18 - The O.T. Quartet – Hold that sucker down (Happy Danze Vocal Mix)
19 - Ultra Nate – Free (Extended Vocal Mix)
20 - Mary Griffin – We Can Get There (Thunderpuss 2000 Club Mix)
21 - Mary J. Blige – No Mo21 - Mary J. Blige – No More Drama – (Thunderpuss Club Mix)
22 - Kristine W – Save My Soul (Gabriel & Dresden Remix)
23 - Suzanne Palmer – Home – Offer Nissim Part 1
24 - Agnetha Faltskog – When You Walk in The Room – (Sound Factory Edt)
25 - Freemasons feat. Bailey Tzuke – Uninvited – (Club Mix)
26 - Dr. Kucho! & Pedro Del Moral Rain (I Want A Divorce)
27 - KeeMo feat. Cosmo Klein – Beautiful Lie

Vlad por Vlad

EsseEsse sou eu, esse aqui que está conver-
sando com você, não sou de me van-
gloriar, mas procuro ser honesto, humil-
de, batalhador, profissional ao extremo, 
dedicado, respeitoso e um cara que 
não desiste do que quer…. É isso!

Desafio em comemoração aos seus 27 
anos, relacione as 27 músicas que 
trazem alguma parte da sua história 
como DJ.

Halloween - The Week Brazil - 2015 - Foto: Acervo Pessoal.

https://open.spotify.com/playlist/3O9zD5EAhV8KCco7mcFYP4?si=M9xO-yPzRk6tDWXsDpGWgQ&dl_branch=1&nd=1&utm_source=embed_v2&go=1&play=1
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Conte-nos um pouco também da 
Glaucia fora das noites, fala um 
pouco mais sobre você. 

Ah,Ah, eu sou uma pessoa de poucas 
palavras, na verdade (rs). Fora das 
pistas, gosto de conversar com 
meus amigos e tem que ser por tele-
fone e não por mensagens (rs). 
Alguns querem me matar e outros 
nem me atendem, mas eu insisto 
(kkkkk).(kkkkk). Sou uma mulher hiperativa, 
então gosto de andar, fazer exercí-
cios, aprender coisas novas, amo co-
zinhar e aprender ofícios com as 
mãos. Amo ir ao cinema à tarde, ver 
séries, mas não tenho televisão há 
alguns anos, desde 2014. Amo ver o 
pôr do sol! Desde de que voltei para 
Santos, em junho de 2020, tento ver 
todos os dias. Acho que sou isso e 
um pouco “maismais” que isso (rs)!

DJ MauMau e Pil Marques com Glaucia ++
Foto: Reprodução/Instagram.

Quando você começou a se interessar pelo ofício de DJ?

Ah, fui ligada à música minha vida toda, desde pequena. Em casa, minha mãe, minha avó e minhas 
tias sempre ouviam muito bolero e clássicos da MPB. Com meus primos e irmãos, os anos 70 bom-
bavam nas festinhas de aniversários.

Teve alguém em especial que te serviu de inspiração?

Simmm! MauMau, David do Pet Duo e Pil Marques. Eles sempre me incentivaram e fazem isso 
até hoje.

Nossa personagem da noite, 
Glaucia ++ é uma das maiores 
personagens da noite alternati-
va de São Paulo. Quem está no 
rolê desde os anos 90, com cer-
teza já dançou algum dos seus 
sets. No comando da festa Cio, 
a DJ já passou por diversas 
casas noturnas ícones da capi-
tal. 

Conversamos com ela, que é a 
o Ícone do mês na Colors DJ, 
representante da cena clubber. 
Confira agora um pouco mais 
da história dessa grande artista 
da noite:

Crédito: Photografobia.

“Acho que sou isso e um pouco “maismais” que isso”
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Glaucia ++ tocando em uma edição da Cio - Foto: Reprodução / Instagram.

E para encerrar, de todo esse tempo de 
carreira tem algum episódio que te 
marcou e que gostaria de compartilhar?

TTem uma cena muito legal que eu presen-
ciei na minha festa Cio, em 2000, no 
Stereo (onde hoje é o D-EDGE). Encosta-
dos na parede, tinham três casais se bei-
jando: um de “bolachas”, outro casal de 
homens e outro casal hétero. Estavam ali 
se curtindo, lado a lado, naquela diversi
dade, como tem que ser! Olhei e pensei: 
é esse mundão que eu quero pra mim e 
pra todos, com igualdade!

A Gang, que nasceu em março de 2018, é um desses coletivos. Tem como integrantes “euzinha” 
DJ Gláucia ++,  DJ MauMau, Roque Castro, AlexdaRobot, Linda Green e NairBamil. O diferen-
cial é que em nossas apresentações sempre fazemos em B2B. Para quem não sabe, são dois DJs 
se apresentando ao mesmo tempo, cada um com seu CDJ, pick-up ou computador, um mixando 
a música do outro.

E com tanto tempo de carreira como compara a cena atual com a da época quando começou?

Ah, era muito diferente! Não havia essa globalização, éramos mais segregados e tudo era a base 
de sair na rua, no boca a boca, distribuindo flyers pelos bares, lojas em shoppings e ruas, por bair-
ros como Jardins e Pinheiros… Era quase como pegar uma pessoa na rua e levá-la para o clube (rs). 
Depois, no final dos anos 90, vieram os e-mails, Orkut e outras redes sociais. Aí virou o que é hoje, 
tudo nas nuvens, nada sólido (kkkkkkkk), mas isso facilitou muito a divulgação das festas e do nosso 
trabalho.

ÉÉ muito difícil analisar a cena atual por conta da pandemia. Não sabemos como será daqui pra 
frente, quando e se poderemos voltar à vida “normal”… Mas acho que, como tudo na vida é cícli-
co, poderemos viver o mesmo lance do início da carreira, quando tudo era novidade. Então, tere-
mos que nos reinventar. E como veteranos, somos e sempre seremos formadores de opinião e de 
comportamento.

E o que você acha da cena Clubbers atual 
de SP?

EstamosEstamos em um momento bem caótico, 
vários lugares fechando, outros já fechados e 
alguns sobrevivendo em meio ao caos e sem 
a ajuda devida desses “desgovernos” fede-
ral, estadual e municipal. Mas antes da Pan-
demia, já estávamos em um momento delica-
do. Com a mudança de gestão na prefeitura 
de São Paulo, perdemos muitos incentivos 
municipais (como alvarás e licenças para ocu-
pação de espaços públicos) e patrocínios 
para grandes projetos, né? Mas, por outro 
lado, com a raça e a coragem de sempre, 
foram surgindo vários coletivos independen-
tes para a movimentação da economia criati
va. Tenho a impressão de que, na dificuldade, 
a criatividade floresce (rs). Afinal, pessoas 
criativas têm mais facilidade de enfrentar as 
adversidades.

Glaucia++ - Crédito foto: @carolinafoeskrieger

E como organizadora da festa Cio, me conta um pouco desse projeto e o que ele representou 
para você.

Bom,Bom, fui chamada em julho de 1997 pelo Reynal Rost, proprietário do The Cube, para fazer uma 
festa para o público feminino. Na época, era o bar/café/restaurante do momento, então organizei 
a Festa Cio, que depois virou somente Cio. A princípio, como a festa era dedicada às mulheres 
(embora fosse permitida a entrada de homens), só trabalhavam mulheres e só tocavam mulheres. 
Se algum boy quisesse tocar, teria que se travestir de mulher. E isso aconteceu algumas vezes e 
sempre foi muito divertido! Fizemos isso para a festa não ficar muito segregada. Nunca gostei 
muito dessa ideia de fazer algo que só mulheres pudessem participar. Sempre achei a mistura 
muitomuito mais interessante. Então, esse projeto ainda representa muita coisa, na verdade. É uma vida 
de experiências com pessoas, musicalidade, DJs nacionais e gringos, além de mudanças compor-
tamentais, né? Em 2021, o projeto Cio faz 24 anos e vamos comemorar no dia 03 de julho no clube 
Jerome, com todos os cuidados e seguindo os protocolos devido à pandemia, é claro.

https://www.instagram.com/carolinafoeskrieger/
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reportagem de
Daniel Asafh.

Para quem quiser ficar ligado na Glaucia ++ segue o Instagram dela: @glauciamaismais 

https://www.instagram.com/glauciamaismais/
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Embora ele tenha tido grande influência de toda essa parte familiar musical, Feio diz ter inspiração 
no ínicio de sua carreira com um único artista, Robert Miles, com a música “Children”; “ela estava 
em uma compilação da gravadora ‘Platipus’ e, a partir disso, comecei a seguir todos os artistas 
dessa label, como Union Jack, Terra Ferma, Art Of Trance, Quietman Salamander, entre outros.”

NoNo final dos anos noventa, nosso Ícone já mostrava o seu trabalho, mas ainda como hobby, “pelo 
que me lembro, até 1996 eu era DJ apenas em celebrações de amigos. Tocava em muitas festas 
mais pela satisfação de apresentar o som que eu gostava, sem receber cachê algum. Foi assim no 
club Base, Sirena (no início da carreira), Botechno e em muitos outros.”

AgoraAgora como deixarmos de falar de uma época de extremo sucesso que foi na sua parceria com 
Rica Amaral, na Xxxperience, a qual o Feio foi um dos co-fundadores deste selo de grande suces-
so. “Conheci o Rica Amaral na casa de alguns amigos e eu sempre curtia fazer festas para comemo-
rar meu aniversário (detalhe: sempre pra mais de 500 pessoas). Então unimos forças e fizemos a pri-
meira Xxxperience na Praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. Eu já frequentava bastante 
o lugar por ser surfista profissional em 1996 e lá tinha um lugar que sempre sonhei em fazer festa, 
o “Bar do Meio”. E foi ali que tudo começou.”

Essa foi uma parte muito importante para ele e para muitos como o DJ Claudinho Brasil, “o Feio 
é um dinossauro, é um cara que a gente deve todo respeito, tem uma trajetória linda dentro da 
cena. Há dezesseis anos atrás, quando eu comecei a tocar, ele era um dos sócios da Xxxperince, a 
gente ia nas festas e ele já estava lá, representando…”, e outro DJ que também nos contou um 
pouquinho desse contato com o Feio na Xxx foi o sueco S-Range, “como um dos primeiros DJs na 
cena e co-fundador da Xxxperience, foi ele quem me contratou para seu primeiro show internacio-
nal ao vivo. Ele sempre apoiou minha música desde o início e nos tornamos bons amigos durante 
todos esses anos tocando juntos em todo o mundo.”todos esses anos tocando juntos em todo o mundo.”

E não é que nosso homenageado também foi ganhador do Prêmio da Música Brasileira Eletrôni-
ca?! “Fico muito feliz pela premiação que recebi por levar a música eletrônica a lugares não muito 
populares. Realmente participei do processo de popularização da e-music no Brasil de uma forma 
mais saudável e correta, com festas acontecendo anualmente nos quatro cantos do país e não 
como acontece atualmente, em que toda semana acontecem vários eventos no mesmo local.” 

Luiz Guilherme Sala aka DJ Feio, 
nosso homenageado do mês 
sendo Ícone do Psytrance na 
Colors DJ Magazine.

HáHá quase 64 anos, nascia uma 
criança que jamais imaginaria ter 
um carreira de DJ, ainda mais tão 
consolidada quanto essa… Dize-
mos quase 64 anos, pois amanhã 
(1/6) será o aniversário desse artis-
ta de grande importância para a 
cena do Psytrance brasileiro.

“Minha família sempre me influen-
ciou a seguir na carreira musical. 
Desde o meu avô que tinha pick-
-ups em casa (nas devidas propor-
ções para a época), minha mãe, 
que era fã de carteirinha do Ro-
berto Carlos e Julio Iglesias, além 
das trilhas sonoras de novela. Daí 
não teve jeito né hahaha…”

Foto de divulgação.

“Nunca foi só pela música eletrônica.”
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Yasser e Feio na Xxxperience - Juquehy - 2002.
Foto: acervo pessoal do DJ Yasser.

Yasser e Feio na Xxxperience - Juquehy - 2002.
Foto: acervo pessoal do DJ Yasser.

Essa visão de gratidão e carinho vem também do DJ Yasser, que fala bem da importância do Feio 
para a cena, “ele é um DJ que cresceu junto com a cena e fez a cena evoluir, uma época em que 
tudo era mais difícil, muito bom ter uma referência como ele, levou o psytrance em muitos lugares, 
ajudou na relação também com artistas de fora, trabalhou com grandes gravadoras, trouxe muita 
coisa boa de fora pra cá e tudo que acontece hoje tem reflexo de sua importância, com certeza 
muitas pessoas conheceram e começaram no psychedelic trance por causa dele.” 

Essa seriedade toda no trabalho de expan-
são da música eletrônica o levou a receber 
uma moção na Assembléia Legislativa do 
Paraná, “participar da criação e estabeleci-
mento dessa cultura foi um marco muito im-
portante pra cena na época, não só pela 
música em si mas na parte social também, 
pois essa expansão abriu novas oportunida-
des de emprego para as populações locais. 
Nunca foi só pela música eletrônica. Não há 
como fechar os olhos para tudo que a faz 
acontecer.”

Só aí já dá pra ver o quão importante esse 
artista é para o cenário da música eletrônica 
e o quanto é querido no meio cultural brasi-
leiro. “O Feio é um cara que conhece tudo 
de Psytrance, além de bom gosto e não só 
pra tocar, mas também para produzir”, co-
menta Claudinho, que continua a demons
trar seu carinho pelo colega de trabalho e 
cita até o período em que o DJ experimen-
tou novos caminhos dentro da imensidão 
que é a música eletrônica num todo, “depois 
ele foi traçando o caminho dele, mudando 
experimentando produzir coisas novas, mas 
sempre com muito bom gosto e trabalhando 
com muito carinho.”

Foto de divulgação.
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Nesse vai e vem de gigs por todos os cantos do 
país e até fora, Claudinho conta uma passagem 
que teve com o Feio dentro da Sala Vip de um ae-
roporto, “a gente se encontrou no aeroporto, eu 
já tinha uns aninhos de carreira, mas ainda não 
tinha o acesso à sala Vip. E ele foi muito querido 
me convidando pra ir pra sala Vip junto com ele. O 
desfechodesfecho dessa história foi muito engraçado, 
porque a gente ficou no maior papo, conversan-
do, bebendo, comendo do bom e do melhor e 
perdemos o voo. Foi muito divertido.” 

Coisas da vida de quem trabalha viajando sempre, 
mas ainda nesse tema viagem, o DJ Yasser conta 
também sobre um perrengue com aviões, “a 
gente às vezes só se encontrava em aeroportos ou 
nas festas, sempre muito corrido, mas já viajamos 
em um avião quebrado juntos”, e continuou a falar 
de momentos inesquecíveis com ele, “ele já me 
fezfez ir em restaurante Thailandes e comer comida 
ruim (rsrsrsr),  já tocamos por 3 horas em VS, em 
afters e já me apresentou pra muitos artistas que 
eu sempre fui fã na época, ele sempre cara de pau 
e com muito humor! Sempre bom sua presença!”

Foto de divulgação.

Toda essa história, essa bagagem e essa vivência dentro do mundo da música eletrônica trouxe ao 
DJ Feio uma nova conquista recente: representar a cena do psytrance dentro da mais nova Galeria 
do DJ na sua terra natal, São Paulo, “eu me senti como uma criança quando recebe aquele super 
presente de Natal fora de época. Foi maravilhoso receber a notícia de que uma iniciativa como 
essa estava em desenvolvimento e ainda mais sendo batizada como ‘Sônia Abreu’. Eu me senti 
muito honrado em somar no projeto ao lado de grandes nomes da cena eletrônica nacional (mui-
tos deles que sou fã até hoje). A palavra OBRIGADO não consegue representar a intensidade da 
minhaminha satisfação em participar disso tudo. O vigor que a Galeria do DJ me deu foi realmente um 
combustível para seguir minha carreira. Sinto como se estivesse começando agora!”

E é sobre isso… São mais de vinte anos de estrada, voos e vivências que o levaram a conquistar 
tudo isso e tocar em vários festivais pelo Brasil e mundo afora, mas não mudando a sua personali-
dade de carinho, leveza e alegria por onde passa, “isso é muito legal de se comentar, porque eu 
nunca mudei o meu jeito de ser, mas quando as pessoas hoje em dia me agradecem pelo que fiz, 
eu penso: ‘Mas o que eu fiz?’. E nesse momento acabo olhando ao meu redor e observo que todas 
as festas, independentemente do estilo musical, se inspiraram na nossa forma de trabalhar e estão 
se dando bem. Fico muito feliz com o reconhecimento e a contribuição que demos para a cena 
eleteletrônica.” 

Hoje em dia as referências principais do DJ Feio 
são bem variadas porém saudosas, “minha aten-
ção e ouvidos sempre acabam ficando nos mais 
‘tradicionais’, como: Audio-X, GMS, Tristan, Rinka-
dink, Astrix, Liquid Soul, S-Range, Raja Ram, Ace 
Ventura, Atmos, Space Tribe, Etnica, Atomic Pulse, 
Oforia, Loud, Ital, Burn In Noise, Imagine Mars, Bi
zarre Contact, Talamasca, Dino Psaras, Skazi, Dee-
drah e por aí vai hahaha…

Yasser e Feio na Xxxperience - Juquehy - 2002.
Foto: acervo pessoal do DJ Yasser.

Yasser e Feio na Xxxperience - Juquehy - 2002.
Foto: acervo pessoal do DJ Yasser.
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REPORTAGEM DE
diego aganetti.

É assim que escolhemos terminar essa homenagem a ele, com muita alegria, gratidão e pelo artis-
ta, amigo e colega de trabalho que é Luiz Guilherme Sala, nosso DJ Feio.

Confira agora uma playlist especial que criamos com as vinte músicas que o Feio mais tem escuta-
do nos últimos meses.

https://open.spotify.com/playlist/5ESUrMPqckbJg8liuRg17p?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
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A vivência singular nos festivais de Psytrance

Falar de festival de Psytrance é como falar sobre estar em casa, à vontade com os meus amigos, 
ouvindo as nossas playlists favoritas, hahahahahahah… É REAL!

ConheciConheci a cena no ano 2000, frequentando pequenas festas (privates) em sítios do RJ. Em 2003, 
passei a frequentar festas raves e no Universo Paralello Festival 2008  eu tive a minha primeira ex-
periência em festivais. Eu me encantei com a forma particular e impactante desta vivência que nos 
leva a desapegar de estereótipos superficiais criados pela sociedade tradicional.

EU QUERO FESTIVAL

https://www.facebook.com/universoparalelloofficial
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O documentário possui como foco principal o conceito infinito de psicodelia, na visão de cada 
pessoa que experimenta, seja ela artista, produtor, público e trabalhadores em geral, pegando um 
gancho para desconstruir essa marginalização enxergada pela sociedade tradicional em relação ao 
Trance e mostrar que existe uma vivência muito enriquecedora nos festivais. Além disso, é um 
espaço importante para um estudo  de conhecimento de diversas culturas e eu afirmo aqui com 
toda certeza que existe em meu ser: não há lugar melhor para se deparar com arte pulsando em 
cada detalhe, que vem desde a concepção do conceito de tudo que é elaborado, até chegar na 
“chuva“chuva torrencial” psicodélica, embalada na frequência sonora dos diversos BPMs e toda magia 
que a expansão da nossa consciência livre pode alcançar.

Não menos importante, outro foco do projeto é este grande levantamento sobre os conceitos só-
cio-culturais e as filosofias vivenciadas dentro deste universo, realizando um resgate de memória 
pelo viés dos recursos audiovisuais e muita pesquisa!

Assista ao vídeo
CONSCIÊNCIA em TRANSE
Zuvuya Festival 4ª edição

CONSCIÊNCIA em TRANSE – Zuvuya Festival 4ª edição.

No meu ponto de vista, o “mergulho” nos festivais de Psytrance está atrelado à liberdade de po-
dermos nos expressar como indivíduos que seguem na busca incessante por quebras de paradig-
mas internos e externos, sem contar o desbunde de inúmeras formas de vivenciar a arte e o chama-
do para uma maior consciência emocional, social, ambiental e, principalmente, cultural. Para quem 
sente na alma, o festival é um canal de cura muito importante, no que se refere a nossa forma de 
viver e enxergar uma sociedade.

De 2008 até hoje, tive a oportunidade de vivenciar diversos eventos no Trance e toda essa magia 
experimentada em cada paraíso me aguçou o desejo de mostrar este mundo em forma de ima-
gens. Por isso, em 2013, em parceria com a minha amiga e museóloga / produtora cultural Wendy 
Girondi, criamos um projeto inédito no Trance. O documentário longa metragem e websérie cha-
mado CONSCIÊNCIA EM TRANSE , sobre a vivência em festivais alternativos.

https://vimeo.com/channels/conscienciaemtranse
https://vimeo.com/188218010
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Por isso, ao longo de todos esses anos eu fui percebendo como o Trance produz de forma intrínse-
ca um estudo de conhecimento peculiar no cenário alternativo, para que desta forma seja reconhe-
cido como um potencial de cultura em geral e o principal, despertar a nossa sociedade para uma 
consciência real sobre o respeito que todos devem ter sobre a vivência nos festivais, mostrado que 
existe de fato um movimento consciente por trás de tantos mitos conhecidos pela maioria.

É importante ressaltar os trabalhos sociais que muitos festivais fazem em prol de comunidades pró-
ximas dos eventos, firmando um elo forte de pertencimento local.



54

O Universo Paralello Festival, por exemplo, há mais de 10 anos faz anos um lindo trabalho social 
nas comunidades quilombolas de Ituberá (BA), através do projeto Círculo Solidário, produzido 
pelo Circulou - zona de preservação das culturas (coletivo itinerante e rotativo de brasileiros e es-
trangeiros que fazem parte do festival), antes da grande festa começar. Sim, é muito verdade! Na 
edição #13 do UP, além de ter acompanhado a montagem insana deste festival gigante, eu tive o 
imenso prazer de acompanhar este trabalho social, com o meu grande irmão, o fotógrafo Rodrigo 
Della Fávera. Nunca os meus olhos viram tanta pureza no olhar, tanto amor, tanta vontade de 
apaprender e tanta sinceridade no sorrir, por parte das pessoas que foram beneficiadas pelo projeto, 
com apresentações culturais e oficinas relacionadas à sustentabilidade.

Assista ao vídeo
Curta Metragem Círculo Solidário Circulou

Universo Paralello Festival #13

https://www.youtube.com/watch?v=UbrTYDGuSLQ
https://www.facebook.com/CirculouUP
https://www.instagram.com/rodrigofavera/
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No Trance eu pude conhecer pessoas especiais, amigos e profissionais que considero parte da 
minha vida e que caminham comigo até hoje. Tive e tenho contato com o meu eu interior através 
da ancestralidade das áreas de cura e meditação e foi onde consegui ter um acesso não marginali-
zado sobre como equilibrar a nossa saúde mental, fazendo o uso vital da redução de danos no meu 
cotidiano, refletindo sobre essa postura de forma leve. Aprendi e aprendo a cada vez que vivencio, 
a ter mais consciência ambiental. Que não é suficiente apenas não jogar lixo no chão, pois manter 
uma sustentabilidade geral depende da forma como você aceita essa condição para si mesmo, em 
todastodas as suas ações. No festival eu pude conhecer o conceito do que é bioconstrução aplicado na 
prática e de como a arte alternativa é sustentada pela beleza da natureza em suas melhores 
formas.

Assim como o Universo Paralello, outros festivais também fazem trabalhos como este, como o 
Pulsar Festival, Respect Arte e Cultura, Mundo de Oz “Arte, Cultura, Ecologia e Música”, Festival 
Terra Azul, Origens Gathering, entre outros.

A vivência experimentada nos festivais me permitiu e me permite conhecer não apenas uma pista 
de dança cheia de cores, som bom e público miscigenado.

NoNo Trance temos a oportunidade de enxergarmos além do óbvio, ou seja, a vivência num festival 
não é baseada apenas no dance floor, na mitificação do DJ e afins. Sem desmerecer o espaço dos 
DJs, que são o coração do festival, com as batidas ritmadas de uma celebração. Enxergo a impor-
tância de tudo que envolve um evento deste porte, desde o segurança que fica na portaria horas 
a fio, a produção geral do evento e as equipes que montam o festival, como se fossem “vikings” 
se preparando para uma guerra, hahahaha…

Não posso esquecer de citar as “tiazinhas” locais, que lavam as roupas das equipes durante a mon-
tagem, pois estes trabalhadores passam a viver ali, para que um festival seja construído com toda 
aquela magia que o público vê. São muitos dias e por vezes meses de construção, dependendo da 
proporção do evento.

https://pulsarfestival.art.br/
http://respect.art.br/
https://www.mundodeoz.art.br/
https://www.festivalterraazul.com.br/
https://www.facebook.com/origensgathering
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Bianca Motta:
colunista profissão.

Assista ao vídeo
Aftermovie Pulsar Festival 2018

Por fim, além de ser um festival cultural, as celebrações psicodélicas também devem ser reconheci-
das como um espaço para discussão de estudos acerca de diversos temas sociais e ações preventi-
vas para o melhor do nosso mundo, por isso, as pessoas devem buscar um maior conhecimento a 
respeito desta rica cultura e da música produzida nestes festivais e, principalmente, do respeito 
mútuo pelo fazer de cada um.

Despeço-me agradecendo a oportunidade de escrever sobre um movimento que eu sempre acre-
ditei e que hoje, com a chegada de canais como a Colors no Psytrance, que toda diversidade do 
mercado da e-music seja respeitado, sem tirar nem pôr.

Nas minhas próximas colunas, pouco a pouco pretendo contar cada faceta que é vivenciada nestes 
festivais, para que assim, mais pessoas tenham a oportunidade de expandir a consciência através 
das inúmeras formas de enxergar uma sociedade e digam para si mesmo: EU QUERO FESTI-
VAL!!!!!!!!

Bora produçãooooo!!!

Assista ao vídeo
Pulsar Festival

Ações Socioambientais 2016

O festival “Ojos Del Cielo - Tributo a Munsmawa Chuimampi”, criado de forma coletiva em março 
deste ano, após a passagem do nosso amigo Jacinto Rosa, surgiu neste formato online com o sen-
tido de reunir toda a família Trance numa celebração de despedida que durou 11 dias (rito de pas-
sagem + festival), em forma de união e amor.

Foi lindo ver as produções, artistas e público atuando numa real parceria, apenas com o propósito 
de propagar o amor que existe no bem-querer ao próximo.

Rodrigo Sobrinho conta um pouco mais deste festival especial e deste momento atual do mercado 
do Psytrance em sua coluna “Audiovisual, arte psicodélica e live streaming: como as raves têm so-
brevivido à pandemia”. Vale a pena conferir!

Assista ao vídeo
Teaser Montagem Pulsar Festival 2018

Foi através dos festivais de Trance que eu tive a oportunidade de seguir com o meu sonho de tra-
balhar com produção audiovisual e fotografia dentro e fora dos festivais, com a minha empresa 
chamada Interfaces Facebook / Instagram  e consequentemente, me deu abertura para estar aqui 
hoje, fazendo parte da equipe da Colors, contando para vocês um pouco de como é vivenciar um 
festival de Psytrance.

Com a chegada avassaladora da pandemia, os festivais deram uma pausa que parece não ter fim, 
mas que foi e está sendo importante no sentido de repensar novas formas de viver e produzir as 
celebrações psicodélicas e por incrível que pareça, isso aproximou mais as produções, com forma-
tos online de seus eventos, com lives de diversos artistas e debates inéditos para a interação dos 
diversos viés que fazem parte da vivência no Psytrance, abrindo espaço para falas anteriormente 
pouco ouvidas. Isso é muito positivo!

Assista ao vídeo
Teaser Quantum Stage Pulsar Festival 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ajaOfQ2YyQg
https://www.facebook.com/interfacesbiancamotta
https://www.instagram.com/interfacesbiancamotta/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_pLtRdWA6A
https://www.instagram.com/festival.ojos.del.cielo/
https://colorsdj.com/coluna-rodrigo-sobrinho-1/
https://vimeo.com/196515885
https://www.youtube.com/watch?v=C1-obMs6PPg
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A inclusão é extremamente importante e não basta que isso seja apenas estratégia de marketing, 
para obtenção de lucros.

Você certamente já ouviu falar em Pink Money. Você sabe na verdade o que significa?

O Pink Money é uma expressão estrangeira – ao meu ver, pejorativa -, que representa o poder de 
compra da comunidade LGBTQIA+.

Isso surgiu devido ao fato de os casais homoafetivos, no geral, possuírem uma renda superior aos 
heteroafetivos[1], por diversos fatores, incluindo a ausência de filhos – o que reduz as suas despesas.

““SEM FILHOS EM SUA MAIORIA, OS CASAIS HOMOSSEXUAIS TÊM SUA RENDA REVERTIDA 
PARA CULTURA, LAZER E TURISMO”, comenta Paul Thompson, fundador da LGBT Capital, com-
panhia especializada em administração, consultoria financeira e empresarial orientada à comunida-
de de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros.[2]

Visando atingir o consumo desse público, muitas empresas lançam campanhas “gay-friendly”, que, 
na minha opinião, se trata de uma estratégia oportunista de lucro.

Isso porque no mercado capitalista se paga por respeito e espaço. Se você tem dinheiro, tem tudo.

O que é mais interessante nesse mercado é que esse poder de compra da comunidade LGBTQIA+ 
está nas mãos de um pequeno subgrupo: homens cis homossexuais brancos de classe média.

Hoje esse público não é tão discriminado, uma vez que pagou por esse acesso.

Se o indivíduo tem poder de compra, ele consegue negociar a sua posição na sociedade. É o siste-
ma.

Diferentemente do restante da comunidade, como os transgêneros, que - infelizmente - sequer 
emprego conseguem e, muitas vezes, acabam na prostituição.

Na maioria dos casos o pink money não visa uma transformação social, mas, busca atingir exatamen-
te esse pequeno grupo bem sucedido e privilegiado, por meio de frases de efeito e símbolos.

A comunidade LGBTQIA+ é bem além disso e, como já alertei em colunas anteriores, existe uma 
falta de apoio entre os seus subgrupos.

Ao escrever essa pauta me recordei de uma situação em que vivi em uma balada cara, considerada 
“hétero” em São Paulo. Eu estava em um camarote, super selecionado, e ali conheci um rapaz ho-
messexual. Conversei bastante com ele e começamos a falar sobre algumas questões referentes 
ao preconceito existente em relação à comunidade gay.

Nesse momento fui surpreendida por ele, que me disse o seguinte: “Olha eu nunca sofri preconcei-
to. Acho muito exagerado isso tudo”

Você já parou para refletir que uma “boa ação” coor-
porativa pode estar apenas visando o seu dinheiro, 
sem estar de fato buscando solucionar a causa envol-
vida?Sempre friso a necessidade de as empresas ou 
artistas promoverem uma política inclusiva e de repre-
sentatividade na cultura da sua marca

Indústria do
Pink Money:
Quanto vale
o seu
dinheiro?
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“Abraçar a diversidade está no DNA da nossa marca, e ficamos muito felizes por esta campanha 
ter sido uma das mais lembradas pelos consumidores no ano passado”, explica Ariel Grunkraut, 
diretor de Marketing do Burger King.

Ocorre que esse abraço à diversidade não é uma realidade.

Em 2015 e 2018 dois episódios de racismo dentro dos estabelecimentos da empresa (no Rio de 
Janeiro e em São Paulo) chamaram a atenção dos noticiários.

Fonte: IG Economia Fonte: IG Economia

Fonte: Globo G1

Fonte: Exame

Ouvi essa frase em uma balada hétero super cara, vinda de um gay, que disse andar apenas com hé-
teros e que nunca sofreu preconceito. Eu fiquei bem assustada com essa postura, porque sempre 
imaginei que houvesse apoio à causa por todos que estão incluídos na comunidade.

Certamente, a visão dele sobre a realidade é bem distorcida, e não reconhece, talvez, algumas 
agressões/preconceitos/opressões que possa ter sofrido no decorrer de sua vida pela sua orienta-
ção sexual. Ele tem memória curta ou é tolerante demais?

Esse é um problema estrutural.

Isso vale para todos que estão dentro de um grupo considerado vulnerável, como mulheres, pretos 
(mulheres pretas), transgêneros, etc.

Problematizar esse mercado “progressista” “gay-friendly” é importante inclusive para a Colors DJ, 
que viu a necessidade de lutar pela causa das pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, 
que vivem da música, mas sofrem preconceito devido ao rótulo, não são bem remunerados e que 
necessitam desse espaço dentro do capitalismo.

Existe inclusão mesmo? Ou apenas uma inclusão seletiva de quem possui poder de compra?

OO que você espera dessas empresas que lançam essas campanhas “gay-friendly”: representativida-
de de qualidade ou simbólica?

Você quer entrega de valor ou mero marketing? A empresa que fornece os produtos ou serviços 
que você consome pratica internamente o que ela anuncia?

Essa empresa realmente abraça a diversidade? Existe representatividade em sua gestão e em seus 
colaboradores? Essa cultura é de dentro para fora da empresa?

No mês do orgulho gay o que mais vemos são bandeiras coloridas e arco-íris para todo lado!

Me lembro da campanha do orgulho gay feita pelo Burger King em São Paulo, em 2018: “Burger 
Queen, Burger Gay” – Milkshake Unicórnio!
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bárbara anastácio:
colunista profissão.

[1] G1 – Globo

[2] SEBRAE

[3] UOL TV e Famosos – Acesso em 25/04/2021

[4] “O capacitismo significa a discriminação de pessoas com deficiência, sua tradução para o inglês é ableism. O termo é 
pautado na construção social de um corpo padrão perfeito denominado como “normal” e da subestimação da capacidade 
e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências” hand talk – Acesso em 25/04/2021

No referido clipe, Negro do Borel, de forma caricata se transveste – confesso que não entendi se 
ele queria aparentar um homem gay ou travesti – e beija um homem. Várias críticas foram feitas ao 
cantor, principalmente por não ser essa a postura que ele leva em sua vida, em relação à comunida-
de LGBTQIA+.

Antes de lançar o referido clipe, Negro do Borel, fez um comentário transfóbico públicamente dire-
cionado à artista Luisa Marilac, dizendo que ela era “um homem muito bonito”.[3]

Tal comentário foi alvo de cancelamento pelo público.

Essa não é a única polêmica envolvendo o cantor. Recentemente foi denunciado por sua ex-namo-
rada, a influencer Duda Reis, sendo acusado de ter feito ameaças a ela, agressões físicas e emocio-
nais. Foi traçado um perfil extremamente abusivo.

Estamos ou não diante de outro caso de oportunismo e hipocrisia?

Mais uma vez reforço que não basta a busca pelo Pink Money, dizer a que a marca é voltada para 
a diversidade, se a empresa/artista não é inclusiva, pratica preconceitos de diversas naturezas, 
como racismo, gordofobia, homofobia, transfobia, capacitismo[4], assédio, trabalho análogo ao 
escravo etc. – seja essas posturas preconceituosas praticadas internamente com funcionários, ou 
com o próprio consumidor. Não adianta a publicidade ser “gay friendly” se estruturalmente não 
construir essa política.

EEu particularmente busco consumir de empresas e/ou artistas que cultuam a diversidade. Na minha 
opinião, essas empresas estão mais próximas da ética e visam um mercado representativo.

A diversidade é representatividade. Não somente em relação à comunidade LGBTQIA+, mas 
também de todos que fazem parte do lado vulnerável da sociedade.

Temos que nos alertar a essas questões culturais das marcas, se isso é praticado internamente, para 
não alimentarmos essa indústria do Pink Money, que só quer o dinheiro da comunidade LGBTQIA+, 
sem qualquer propósito social.

Fonte: Globo G1

Olha o oportunismo aí, minha gente!

Já no mundo da música, um caso interessante me veio à cabeça enquanto escrevia essa coluna. 
Quem se lembra da polêmica envolvendo o cantor Negro do Borel, quando lançou o clipe da 
música “Me solta”?

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/casais-gays-ganham-mais-que-casais-heterossexuais-mostra-ibge.html
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ce/artigos/o-que-significa-lgbtq-para-os-negocios-saiba-como-abracar-essa-causa,43817d22e3dab610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2019/01/20/apos-comentario-transfobico-nego-do-borel-e-vaiado-em-show-de-anitta.htm?cmpid=copiaecola
https://en.wikipedia.org/wiki/Ableism
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Eu frequento eventos de música eletrônica desde 2015, nesse espaço de tempo participei de festas 
em Clubs, festivais, festas independentes, eventos na rua e em meio a essa diversidade conheci os 
eventos de pequeno e médio porte. Nesse movimento acabei conhecendo realizadores e fiquei 
amigo de alguns deles, esses laços de amizade e afinidade musical me levaram a prestigiar seus pro-
jetos e conversando com eles fui tomando conhecimento de algumas das dificuldades que essas 
pessoas enfrentam para fazerem suas festas e fui observando o que esses eventos tem de diferencial 
em relação a eventos maiores.

Minha primeira experiência com um evento nessa dimensão foi como parte da equipe de divulga-
ção, foi a primeira vez que trabalhei em um evento, uma festa pequena com pouco mais de 100 
participantes. A divulgação foi difícil, foi necessário ir atrás do público para vender a festa, já que 
aquela era a primeira edição até então. No dia do evento notei que aquele ambiente pequeno 
proporcionava um clima mais intimista entre os participantes, é gostoso você estar em um evento 
onde existe uma interação com os anfitriões, onde eles podem te receber e te dar toda uma aten-
ção. Você pode vir a conversar com os DJs, o pessoal do bar, aquele clima intimista é super acolhe-
dor. O fator do evento não ser grande possibilita que os produtores consigam selecionar um públi-
co mais específico, já ouvi pessoas dizerem que se sentem mais à vontade em pequenos eventos 
pois quem está ali participando realmente faz parte daquela tribo. Houveram relatos de pessoas 
que se sentiram mal ou até ofendidas em grandes eventos por conta de haver um público muito 
diversificado, como dizem “pessoas que não são do rolê”, o que é normal afinal grandes eventos 
acabam tendo um grande alcance e assim fica bem difícil filtrar o público ou “educá-lo”.

Eu conversei com duas pessoas que fazem parte do coletivo paulistano Vortex 323, os DJs Aline 
Gaspar aka Lolly Stardusty e Leonardo Vilella, fiz duas perguntas, a primeira foi quais são os desa-
fios ao se fazer um evento desse porte. Segundo a Lolly: 

“Ao elaborar um evento é fundamental que haja uma originalidade no projeto, uma característica 
diferente a oferecer, não adianta quando o embasamento é superficial ou quando o evento é uma 
cópia de algo que já está sendo feito, ao apresentar esse diferencial o evento irá se sobressair.”

SobSobre esse ponto que a Lolly levantou, acredito que a existência de uma identidade própria seja 
fundamental ao inserir seu projeto em uma cena, não só no caso de uma festa, mas como DJ, pro-
dutor musical etc.

Lolly também me relatou sobre o desafio de fidelizar o público, saber como interagir com o pessoal 
que está ali experienciando sua festa, fazendo com que eles queiram repetir a dose.

Já o Léo Vilella considera um desafio a competição com eventos maiores, conseguir criar um am-
biente agradável e atrativo que atraia as pessoas que frequentam festas já consolidadas.

Sobre esse ponto que o Vilella levantou, eu já me vi em situações onde teríamos no mesmo mês 
eventos de diferentes tamanhos e dei preferência ao evento grande, pela experiência que seria pro-
porcionada ali. Na minha opinião, é um grande desafio você elaborar algo que vá chamar a atenção 
do público quando se tem um evento grande na mesma data! Vilella ressaltou que em uma situação 
dessas, a festa pode usar estratégias como trabalhar com preços mais acessíveis tanto no bar como 
na entrada para poder atrair o público.

A segunda pergunta que fiz aos dois foi o que esses eventos menores têm a oferecer que os maio-
res não têm. Ambos ressaltaram o ambiente intimista que é proporcionado. Segundo Vilella:

“Você pode ter um público menos diverso e mais específico, onde eles se sintam acolhidos, no caso 
um público mais composto por minorias, onde elas vão se sentir confortáveis.”

Eventos de
pequeno a
médio porte
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Tiago Jeronimo:
colunista profissão.

Eu percebi que existem interações bem interessantes em eventos como esse que abordei aqui, 
lembro de conversas que tive com outras pessoas que estavam ali participando, conversas em 
que houve uma “troca de figurinhas” o que agrega muito a minha educação musical. Claro que 
já houve interações interessantes em eventos grandes, mas vejo que aquele ambiente intimista é 
mais propício a gerar uma “conversa mais intensa”.

InfelizmenteInfelizmente, quando falamos de cultura no Brasil, o governo não presta o apoio necessário, ainda 
mais no atual momento. Eu penso que nós como público podemos fazer uma diferença a favor 
desses eventos indo prestigiá-los, assim teremos uma cena cada vez mais diversa e madura, geran-
do mais oportunidades para os artistas e lazer para os frequentadores.

Registro da segunda edição da Vortex 323.

O coletivo Vortex 323 tem pouco tempo de estrada, tive a oportunidade de prestigiar um evento 
deles um mês antes da Pandemia chegar ao Brasil, foi uma noite bem agradável, a festa aconteceu 
em uma casa no centro de São Paulo. A Vortex tem como intuito unir diferentes tipos de público e 
abordar sonoridades obscuras, industriais e ácidas. O núcleo é recente, mas a Lolly Stardusty já atua 
no mundo dos eventos a um bom tempo participando de eventos com outras propostas. Além da 
Lolly e do Vilella, o coletivo também conta com os também DJs Pomaro e Katty Dalle.
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Que possamos ocupar todos os espaços
e desconstruir esta pressão estética e
gordofóbica que nos atravessa.

“Aline Esha.

“

Performer Burlesca, terapeuta tântrica, Bruxa, De-
signer de Moda e Produtora de Eventos, Aline 
Esha é uma artista atuante no cenário noturno e 
cabarés de São Paulo. Conhecida por ser uma das 
referências do burlesco brasileiro, ela combina a 
sensualidade exótica a um visual intitulado pela 
mesma como bruxa tântrica do burlesco.

Com posicionamento político e ativista do corpo 
gordo, seu show é repleto de quebra de padrões 
e traz a expansão dos conceitos e limites do bur-
lesco tradicional. Foi uma das idealizadoras da 
Feira das Vaidades, Cabaret burlesco que atuou 
em São Paulo, tendo participações também em 
festivais como o Yes Nós Temos Burlesco – Festi-
val Internacional de Burlesco que atuou em diver-
sas cidades e foi obra de uma exposição em 
Lisboa.

Aline Esha.
Créditos: @tatabphoto.

“A arte do absurdo” é uma série de matérias 
que explora o lado mais obscuro e fora dos pa-
drões das artes (seja performance, dança, 
teatro etc.), as lutas diárias desses artistas inde-
pendentes e as relações com o cenário noturno.

Dentro do cenário artístico encontramos variados 
estilos de intervenções, pois a arte não se limita e 
traz consigo a bagagem pessoal de cada artista. 
Corpos marginalizados e vistos como fora do 
padrão encontram na arte uma forma de autenti-
car a beleza de ser diferente, empoderam-se de 
suas individualidades e usam-nas a seu favor para 
desmistificar e conscientizar o público.desmistificar e conscientizar o público.

Utilizando de meios chocantes a olhos mais 
leigos, por muitas vezes, esses artistas buscam 
uma expressão de conceitos obscuros e estéticas 
controversas, porém carregadas de mensagens e 
lutas cotidianas.

Dando continuidade à série apresentamos para 
nossos leitores a segunda matéria da “Arte do ab-
surdo”. Caso você não tenha lido a primeira, 
clique aqui.

Nessa matéria apresentamos aos nossos leitores 
Aline Esha, catarinense de muita atitude e que 
tem o empoderamento do corpo gordo como 
principal bandeira.

Aline em uma de suas apresentações.
Créditos: @tatabphoto.

Série: “A arte do absurdo” #02

https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/tatabphoto/
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Créditos: @juqueirozfotografia

Levando em consideração que vivemos em uma sociedade sustentada no patriarcado, com forte 
presença da misoginia e machismo enraizados, sentimos a pressão estética do capitalismo presen-
te nos cinemas, publicidade, revista e internet que idealizam a estrutura de corpo ideal. Ela aponta 
também a gordofobia presente em diversos momentos do cotidiano. Um exemplo são as cadeiras, 
roletas de ônibus e metrô, que levam à exclusão social por não terem tamanhos acessíveis. A artis-
ta ainda cita a fetichização como um problema que atinge os corpos gordos no âmbito sexual.

“Nesse cenário o corpo gordo é um dos mais fetichizados dentro da sexualidade, mas ele não é 
assumido, assim sendo existe um estereótipo de que a mulher gorda é boa de cama uma vez que 
ela faz de tudo afinal esta é a única oportunidade de fazer sexo.”

Quando indagada sobre os paradigmas forma-
dos ao redor dessa arte que envolve a padroni-
zação de corpos femininos, Aline afirma o en-
contro no burlesco um lugar de desconstrução 
do corpo gordo, mostrando a outras mulheres 
“a possibilidade de poder desnudar suas 
corpas também”.

Ao contrário do pensamento geral, que classi-
fica o Burlesco como a objetificação do corpo 
feminino, para muitas essa é uma forma da 
mulher se despir de seus pudores camada por 
camada, encontrando assim uma forma de 
libertação.

O Burlesco então é encarado como uma forma de desco-
berta profunda do “eu interior”, despindo-se não apenas 
de roupas, mas também do preconceito, do racismo, 
gordofobia, homofobia, transfobia e misoginia estrutural. 
E, com essa metodologia, sair cada vez mais do persona-
gem padronizado e potencializar os processos de auto 
entendimento.

Créditos: @juqueirozfotografia

O Burlesco é uma arte performática que utiliza 
de algumas fontes como a comédia, dança, 
teatro e circo. Porém, isso vai mais adiante, 
pois ele tem origem na literatura de Scaron a 
“Le Virgille Travesty” colocando divindades 
em situações ridículas mesclado com a subver-
são da “commedia dell’ arte”, uma forma de 
teatteatro popular comum na Europa renascentis-
ta. Segundo Aline, a expressão era usada por 
mulheres para burlar o questionamento social 
e político, levando em consideração que a 
presença de mulheres no palco de teatros era 
proibida naquela época, restando-lhes apenas 
as ruas como palcos.

“A partir dos anos 90 temos o surgimento do 
movimento do Neo Burlesco que resgata esta 
essência política do burlesco e nos becos de 
Nova York surge este movimento para burlar 
toda política padrão de corpos, gênero e se-
xualidade.”

Créditos: @tatabphoto.

https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
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Créditos: @tatabphoto e @juqueirozfotografia

Créditos: @tatabphoto e @juqueirozfotografia

Os artistas independentes foram se multiplicando e
criando arte no corpo. O que antes era uma dançar
em cima da caixa de som hoje se transformou em
arte política, vi tantas performers trans e travestis
encontrarem sua forma de expressão pelo seus
corpes e posso dizer vi por muitas vezes meu corpo
de mulher cis gode mulher cis gorda ser o único gordo lá em cima
mais que ao inspirar outros corpes hoje temos mais
corpes gordes em cima do palco. “Aline Esha.

“

A cena underground de São Paulo tem contribuído 
para a ascensão desses artistas independentes, 
sempre elevando a percepção do público a outros 
patamares de percepção da realidade. Aline já par-
ticipou de coletivos como “Venga Venga” e 
“Dando”, projetos bem atuantes na noite de paulis-
tana, e frequentou o começo de projetos vanguar
distas como Caps Lock, Voodoohop e Mamba 
Negra, conhecidos nacionalmente pelos conceitos 
estéticos e sonoros incomuns e fabulosos. Ela relata 
que existe toda uma psicodelia interna no desenvol-
vimento desses eventos, que agem como “um 
facão” desbravando um novo centro da cidade e 
ressoando em outras regiões.

Créditos: @tatabphoto.

https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
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reportagem de
Igor Fonteles.

Redes Sociais da artista:

INSTAGRAM

LINKTREE

Créditos: @tatabphoto e @juqueirozfotografia

Créditos: @tatabphoto e @juqueirozfotografia

Créditos: @tatabphoto e @juqueirozfotografia

https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/tatabphoto/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
https://www.instagram.com/juqueirozfotografia/
https://www.instagram.com/aline.esha/
https://linktree.com.br/new/AlineEsha
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Se eu for citar todas as vertentes criadas após o House dos anos 80 e tendo ele como base esse pa-
rágrafo ficaria demasiadamente cansativo, mas citando alguns exemplos vemos o Deep House, 
Tech House, Funky House, Acid House, Techno, entre muitas outras.

Porém tenho percebido que a geração mais atual de DJs e produtores, com o crescimento de esti-
los como por exemplo Bass House, Progressive House ou EDM, costumam por muitas vezes des-
merecer a carga histórica da boa e velha House Music. Observando também o público alvo desses 
produtores que costumam apresentar uma certa dificuldade em aceitar um som visto como “mais 
antigo”, sem levar em conta que a história da música eletrônica vem se construindo desde os anos 
70. Precisamos entender que se hoje contamos com uma gama de estilos para todos os gostos é 
porque no passado aconteceu uma revolução sonora. 

Imagem da entrada do lendário clube The Warehouse,
considerado o pioneiro desse estilo e contribuinte para a

criação do nome e identidade da House Music - Fonte desconhecida.

O ser humano vive em uma constante evolução e levando consigo todas suas criações nessa pro-
cura pelo desenvolvimento. Com a música, não poderia ser diferente! Com o passar dos anos, 
novas sonoridades vão aparecendo. Referências que antes eram consideradas high fashion caem 
no mainstream que com o tempo vão saturando e perdendo sua força, abrindo espaço para que 
novos conceitos entrem em ascensão. 

Vemos isso de forma muito clara fazendo uma pequena análise sobre a evolução da House Music, 
que começou nos anos 70 com a era da Disco Music e alguns anos a frente, a partir da evolução 
de recursos eletrônicos, ganhou seu próprio espaço e nome que se mantém sólido até os dias 
atuais e carrega toda uma bagagem histórica.

“Respeitem
a bagagem
cultural
da música
eletrônica”
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Igor Fonteles:
colunista i.d.

Fico muito feliz que vários artistas atuais tenham percebido a necessidade de reafirmar seus prede-
cessores e tentando de variadas formas inserir essa história em suas produções atuais. Como citei 
em outra matéria, a busca por referências “oitentistas” tem se tornado cada vez mais frequente e 
levando de certa forma ao público um pouco de conhecimento dessa história tão linda de elevação 
e resistência do underground dos clubes de Chicago e Detroit de 40 anos atrás. 

Não podemos esquecer ou negligenciar esse enredo de avanço e aperfeiçoamento. A música 
evolui, mas suas raízes serão eternas!

Imagem de uma placa da Prefeitura de Chicago que renomeou um trecho da Rua Jefferson Street,
próxima do local da antiga Warehouse como Rua Frankie Knuckles

“O padrinho da House Music - Fonte desconhecida.

Creio que nós da nova geração precisamos respeitar o processo evolutivo do som eletrônico sem 
desprezar ou ignorar de onde vem suas raízes. Não podemos negligenciar a força de artistas que 
pavimentaram a estrada para chegarmos onde estamos hoje e que sempre estará em constante 
aperfeiçoamento. 

Buscar a origem e todo o processo de desenvolvimento da música eletrônica é mais que essencial 
para os amantes dela. Para que possamos entender de onde saímos e para onde vamos.

Imagem do interior do clube The Warehouse, Fonte desconhecida.
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Quando o som chegou ao cinema, não havia mais a necessidade de músico ou músicos presentes 
na sala de projeção, mas havia a necessidade cada vez mais proeminente que a trilha seguisse e 
ajudasse a parte dramática; um reforço ao roteiro, à interpretação, ao estado de espírito e até 
mesmo a personalidade do filme. Prato cheio aos músicos impressionistas, agora vanguardistas, 
agora modernistas, agora populares.

Assista ao vídeo
West Side Story

Tonight (Te Kanawa/Carreras)

Assista ao vídeo
San Francisco Opera:

Show Boat

Todo esse tornado cultural virando o século só aguçou a sede artística e intelectual, na qual os ex-
perimentos, experimentalismos e alquimias se faziam realidade nas artes, e obviamente na música, 
que iniciava a sua modernidade. Assim como no passado recente, o classicismo e o barroco valori-
zavam a estética e o romantismo valorizava a expressão de sentimento através da tonalidade, além 
do Modernismo, que valorizava especialmente a inovação e as percepções sensoriais e abstratas.

Os compositores em geral não estavam livres das novas idéias, muito menos aqueles que perten-
ciam a classe erudita, que se tornava cada vez mais definida e formatada, pois a música popular 
era uma realidade palpável, tendo em vista a possibilidade crescente de um artista se tornar co-
nhecido através do rádio e da imprensa (mídia!). 

Talvez a característica mais saliente da música erudita durante o século XX seja o uso cada vez mais 
frequente da dissonância. Diversos compositores continuaram a trabalhar em formas derivadas do 
século XIX, entretanto a música moderna tornou-se cada vez mais proeminente e relevante. Os im-
pressionistas procuraram novas texturas e abandonaram as formas tradicionais, enquanto manti-
nham progressões harmônicas mais tradicionais. Debussy inclusive cita que “(…) O século do 
avião merece a sua própria música“. 

Compositores como George Gershwin combinaram a música erudita com o jazz. Alguns composi-
tores foram capazes de trabalhar em ambos os gêneros, como o próprio Gershwin e Leonard Ber-
nstein. Outros como Prokofiev e o nosso Villa-Lobos ampliaram a paleta erudita para incluir ele-
mentos mais dissonantes. Mas era unânime em todas as áreas, o desejo de expandir essas experi-
ências globalmente; crescia então a Pop Art, consequentemente a música popular.

Os caminhos que o impressionismo levava a música no final 
do século XIX para o XX, junto com o movimento programá-
tico, já eram as primeiras pegadas da música moderna e con-
temporânea, que com a ebulição social, econômica e políti-
ca, aliada às novas invenções da época (lâmpada, telégrafo, 
automóvel, telefone, avião etc.), tornavam as mentes criado-
ras cada vez mais livres das amarras acadêmicas.

Cores e
Música:
Impressionismo
Parte 2

https://www.youtube.com/watch?v=dbXR6idqFpY
https://www.youtube.com/watch?v=74UmUhAsMgM
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fc nond:
colunista i.d.

Referências:
- O Impressionismo na Música – Gyovana Carneiro
- O Classicismo e o Romantismo na Música – Mo. Ricardo Rocha
- Pluralia Tantum: Reflexões Sobre a Música Contemporânea – Fernando Lewis de Mattos 
- História Da Música Ocidental – Jean Rigitte Massin
- Trilha Sonora: O Cinema e Seus Sons – Bernardo Marquez Alves

Assista ao vídeo
"Somewhere In Time"
Complete Soundtrack

Assista ao vídeo
Pretty Woman

That scene at the opera!

O cinema, e depois a televisão, passaram a ser veículos mistos das artes em geral, e cada vez mais 
havia necessidade de trilhas que costurassem os sentimentos e atmosferas; a música impressionis-
ta voltava furiosa, nos beijos, nos socos, no sangue, nos risos e nas lágrimas.

Faz mais sentido agora porque pessoas pelo mundo choravam no final de La Traviata de Verdi, 
sem saber italiano (Uma Linda Mulher…!); faz mais sentido agora o impacto depressivo no início 
de Tristão e Isolda de Wagner, e depois, a sensação de vazio (Melancolia…!); faz mais sentido 
agora a luz do sol no meu quarto, quando eu “franzia” os olhos, diante do quadro de Monet, en-
quanto chovia lá fora.

E talvez faça mais sentido agora aqueles que choram ouvindo a trilha de Em Algum Lugar No Pas-
sado sem ter visto o filme.

https://www.youtube.com/watch?v=G7rmEdj8c90
https://www.youtube.com/watch?v=paU0yFZ-l3E
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tatiana fernandes:
colunista vozes.

Eu tenho um problema chamado inconstância.

Não sei se tem relação com minha lua em gêmeos, ou se é um traço da minha personalidade, ou 
consequência da minha bipolaridade, mas cada semana eu sinto um troço diferente. E digo isso 
em tudo! Uma semana estou gostando de uma menina, na outra já não estou mais, uma semana 
estou super animada querendo fazer exercícios e na outra só quero dormir, numa semana eu me 
alimento super bem, na outra eu só como besteira, e por aí vai. 
NãoNão podemos negligenciar que estamos no meio de uma pandemia, e isso tem afetado a saúde 
mental de muita gente. Estamos sim mais inconstantes que o normal, tendo dias em que nosso 
astral está lá em cima e outros em que a vontade é de não sair da cama.

RilkeRilke escreveu que nenhum sentimento é definitivo. E eu acredito muito nisso porque a vida é im-
permanente. Nem sabemos se estaremos vivas amanhã. A sociedade também joga na gente mi-
lhares de informações diariamente que mexem com nosso psicológico e maneira de encarar a vida. 
Para lidar com isso, minha terapeuta sempre me pergunta: como você está se sentindo? Essa é 
uma pergunta muito válida, parece simples, mas não é. Ajuda muito parar e avaliar porque estamos 
inconstantes, porque estamos desse jeito naquele dia, se a sensação que estamos tendo é boa ou 
ruim. Para poder então fazer uma coisa chamada escolha.
Você tem o poder sobre você mesma de fazer suas próprias escolhas. Se sua sensação é ruim, você 
tem a escolha de mudar seu padrão de vida. Por exemplo, se eu não me sinto bem porque não 
estou fazendo exercícios e me alimentando bem, eu tenho a escolha de continuar assim ou mudar. 
Falo isso porque de fato somos inconstantes, a maioria das pessoas pelo menos, e nesses altos e 
baixos cabe a nós escolher onde queremos permanecer. Você vai ter altos e baixos, isso é inevitá-
vel, mas onde você quer permanecer é uma escolha sua.

Em qual cadeira você quer sentar-se? É simples. Existem várias cadeiras e nelas estão suas esco-
lhas e responsabilidades, mas a questão aqui é que não dá para você pular etapas, tem que ir mu-
dando de cadeira conforme for evoluindo naquilo que você quer.
Quando escuto isso da minha terapeuta dói porque assumir responsabilidades não é fácil, é muito 
mais fácil culpar o universo.
Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem estar embaixo. Mas se por acaso você não conse-
guir sair disso sozinha, busque ajuda! Você não precisa fazer tudo sozinha. Você pode buscar um 
familiar, amigo, terapia, quem quer que seja que possa te ajudar. Eu só estou aqui conseguindo 
falar sobre isso porque tenho ajuda para me reerguer sempre que estou caída.

É impossível estar bem sempre! Mas é possível querer ficar bem! Esse é o primeiro passo.

INCONSTÂNCIA
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texto por:
samuel strappa.

Ilustração de Renata Palheiros.

Numa quase manhã de outono, o vento visitava doce a pele de Nina.
Suas pernas ainda pesadas, muito tempo pra lá e pra cá na estadia.
Preferiu isolar-se na sacada, enquanto outros gritavam alegria.
Uma festa! Faces desconhecidas, atrevidas, sua agonia.

Fechou os olhos e virou o rosto em direção à lua.
Paz! O cheiro do mato molhado vinha como um beijo.
A música distante, um desejo envelhecido e alheio.A música distante, um desejo envelhecido e alheio.
Ela simplesmente ali… sua moral, sua história e seu respeito.

Foi então que a batida parou e um toque a despertou.
Era uma convidada de cabelos cheios e de cachinhos rimados.
Parada assim, bem ao seu lado, sorriso corajoso e lábios de fadas.
Sim! Ela vestia asas de bolinhas azuis das mulheres encantadas.

E naquele momento Nina se atrapalhou e fugiram palavras.
Ainda se sentia ridícula com a ponta do nariz aveAinda se sentia ridícula com a ponta do nariz avermelhada.
Saia de tule colorido e um par de meia longa zebrada.
Insegurança repentina, olhos fugidios, desequilibrada.

E agora a fada tocou delicadamente o queixo de Nina.
E girou o seu rosto em direção ao dela, uma pérola.
Sua linda pele preta, brilho jovem pra deixá-la inquieta.
Bia, o meu nome, ela se apresentou, aproximou, completa.

De De repente, Bia era Nina e Nina também se confundia com Bia.
Duas estranhas, agora íntimas, cúmplices e de fantasias.
O que importava a lua se agora Nina acolhia a luz de Bia?
E assim, o coração ficou quentinho e veio a sede do recém-chegado dia.

NINA E BIA
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Desde 2011 a família homoafetiva encontra-se inserida no âmbito jurídico brasileiro em atenção ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, através do reconhecimento pelo STF que entendeu por 
unanimidade que parceiros em relação homoafetiva duradoura e pública terão os mesmos direitos 
e deveres das famílias formadas por homens e mulheres. Não havendo lei para julgar, o magistrado 
poderá fazer uso da analogia, dos costumes, bem como dos princípios de direito.

NoNo Brasil, o instituto da adoção foi inserido no ordenamento jurídico com o Código Civil de 1916, 
sendo a adoção feita de forma estritamente limitada e quando fosse realmente necessária. De 
acordo com Maria Berenice Dias, a adoção é um ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está 
condicionada à chancela judicial. Cria um vínculo jurídico de paternidade-maternidade-filiação 
entre pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica.

NaNa atualidade, no Brasil a adoção é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual foi 
alterado pela Nova Lei da Adoção, a Lei nº. 12.010/09, encontrando no artigo 42 os requisitos 
para o deferimento da adoção e, por sua vez, não faz ressalva sobre a orientação sexual dos ado-
tantes. No entanto, pela sociedade regida pela heteronormatividade, há certa resistência em se 
aceitar que casais homoafetivos ou parceiros do mesmo sexo se habilitem para adoção. Mas há di-
versas decisões reconhecendo a união estável de casais homossexuais e deferindo pedidos de 
adoção por eles.

Não há impedimento legal para que casal homossexual venha a adotar uma criança ou um adoles-
cente, desde que preencham os requisitos pautados pelo ECA e que propiciem ao adotando um 
ambiente saudável, com suporte necessário ao seu desenvolvimento, não sendo a orientação 
sexual dos adotantes motivo forte para o não deferimento da adoção.

Desta forma não é possível diferenciar os casais homossexuais dos heterossexuais. Além disso, é 
possível afirmar que se a união de um casal preencher os requisitos legais, contidos no artigo 42 
da Lei 8.069, que são as mesmas exigências determinadas para casais heterossexuais, como por 
exemplo; estar em situação duradoura, onde os companheiros cumpram com os deveres de fideli-
dade e assistência recíproca.

MasMas vale observar que a adoção seja por casais homossexuais, héteros ou único pai ou única mãe, 
possui um processo longo, com muitos detalhes para que se tenha certeza de que aquela família 
é a certa para se adotar. O processo é descrito no site do CNJ, constando todas as etapas e requisi-
tos para a adoção.

Também encontramos a possibilidade da adoção unilateral que está prevista expressamente no 
art. 1.626 do Código Civil e acontece quando o cônjuge ou o companheiro pode adotar o filho do 
outro, sem que a mãe ou o pai seja destituído do poder familiar. Como no julgado onde a Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão que garantiu dentro de uma união 
estável homoafetiva, a adoção unilateral de filha concebida por inseminação artificial, para que 
ambas as companheiras passem a compartilhar a condição de mãe da criança.

AA própria Constituição Federal autoriza o reconhecimento de outros tipos de famílias, não somente 
aquela formada por marido, mulher e filhos. Não há explícito em nenhum diploma a necessidade 
de diversidade de sexos para o reconhecimento de entidade familiar. Desse modo, LGBTQIA+ 
podem pleitear a adoção individualmente. No CAPUT do artigo 42, dispõe, também, que inde-
pende do estado civil do adotante para que este possa adotar. Nota-se que ao cumprir os outros 
requisitos, o estado civil não será prejudicial para que se dê continuidade ao procedimento da 
adoção.

Aspectos
Jurídicos
da Adoção
LGBTQIA+

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/adocao/passo-a-passo-da-adocao/
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Finalizando, é importante sempre considerar que artigo 227, da Constituição Federal traz que 
deverá ser assegurado à criança e ao adolescente o convívio familiar, independentemente de 
quem exercerá o poder familiar.
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Estamos vivendo um grande momento histórico onde pessoas trans (travestis, homens trans e 
não-bináries) estão chegando cada vez mais nos espaços artísticos e musicais, mas será que real-
mente estamos presentes de fato ou existe uma névoa que paira sob as nossas cabeças de onde 
recai dúvidas sobre nossa arte ser ou não ser uma arte válida? A cisgeneridade é quem detém o 
poder de validar nossa arte, e mesmo assim continua invalidando nossas existências plurais!

Para escrever esse texto me peguei lembrando do caso de transfobia recreativa numa live de Marí-
lia Mendonça, vocês lembram ou já se esqueceram? A problemática daquela história onde conta 
aos risos que um músico de sua banda ficou sexualmente com uma mulher trans tem camadas 
muito maiores do que arrancar risos, costumo dizer que o Brasil não é o país que mais mata LGBT-
QIA+ no mundo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, ora, não digo que ainda não exista 
violência contra gays, lésbicas e bissexuais, porém a dissidência desses grupos foram se dissipan-
do na década passada, principalmente com o auxílio da música com drags como Pabllo Vittar e 
Glória Groove, os casos de morte ou de violência física contra LGB são quase inexistentes, agora 
percebemos esses corpos em locais de poder, você também deve ter uma pessoa LGB em sua em-
presa que trabalha, mas com quantas pessoas trans você trabalha?

A enfadonha transfobia
artística cultural



75

Isis Broken:
colunista vozes.

Essa coluna será dividida em duas partes, em nosso próximo encontro iremos falar sobre o ritmo 
musical pelo qual faço parte, o RAP, falaremos em como a transfobia está enraizada e como pode-
mos reverter isso, derrubamos o CIStema ou arrancamos suas raízes? 

É Isis, CARALHO!

Assista ao vídeo
Alice Marcone & Gabeu
Pistoleira (Clipe Oficial)

“Pensar nas diferenças de atenção que o sertanejo universitário cis heterossexual recebe e o que-
ernejo é pensar sobretudo na estrutura que sustenta o sertanejo tradicional. Esses números exorbi-
tantes do sertanejo são frutos também de um investimento massivo do capital do agronegócio, 
das indústrias de bebidas alcoólicas e de um formato de produção uniformizado e consolidado das 
grandes gravadoras. Esses artistas estão lá porque tem muito dinheiro interessado em sustentar os 
seus discursos às vezes machistas, conservadores, lgbtfóbicos e racistas e muitas vezes “isentões”. 
O queernejo, por outro lado, sofre de um duplo boicote: do mercado sertanejo tradicional, que 
não quer ver o imaginário e as narrativas do sertanejo transformadas; e de um público mais pro-
gressista que não se interessa pelo sertanejo – especialmente pelo seu recente histórico de perpe-
tuação de opressões – e não reconhece que o gênero possa se tornar uma expressão artística ge-
nuína e progressista. Mas isso não significa que aos poucos estamos conquistando nosso espaço”, 
comenta Alice Marcone que acabou de lançar um videoclipe para uma faixa em parceria com 
Gabeu (artista queer que também canta sertanejo), assista “Pistoleira”: 

Alice Marcone - Foto Divulgação.

Voltando a problemática da live de Marília Mendonça e porque a “transfobia recreativa cultural” 
está nos matando, um dos grandes pontos dos assassinatos contra pessoas trans decorrem de par-
ceiros sexuais, lembro-me do caso de uma travesti do alto sertão sergipano que foi morta e jogada 
de um penhasco pelo parceiro sexual ao ser confrontado por ela sobre o fato dele não assumir pu-
blicamente um relacionamento afetivo, o amor mata pessoas trans, pois a cisgeneridade heteros-
sexual não consegue levar corpos trans a sério, pois servimos de escárnio humorístico para eles.

Alice Marcone, ela é a única travesti que canta sertanejo em todo o território brasileiro, ela tem 
músicas com letras belíssimas, clipes muito bem produzidos, mas ainda não tem os números astro-
nômicos que o sertanejo cis heterossexual carrega consigo, pedi pra ela comentasse o porquê 
desse inverso nada natural:

https://www.youtube.com/watch?v=dFC8yYxZYKg
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A arte é um campo de inúmeras possibilidades para o ser humano expressar suas emoções, suas 
concepções, sua história e sua cultura por meio de alguns valores estéticos, como beleza, harmo-
nia e equilíbrio. A manifestação artística pode acontecer através de várias formas, em especial na 
música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras.

Levando em consideração que a sociedade é um espaço bastante dinâmico e conflituoso, a utiliza-
ção da arte como instrumento de desenvolvimento humano favorece a ação empreendedora criati-
va agregando valor inovador aos processos de produção humana, ou seja, ao seu trabalho.

Projetos de Arte

OsOs projetos de arte articulam diversos gêneros expressivos e manifestações de linguagem: escrita, 
pintura, escultura, dança, música, teatro, cinema, arquitetura etc., por isso uma das principais ca-
racterísticas de um projeto de arte é a sua dinamicidade. Ele também se caracteriza por motivar a 
aprendizagem por desafios e resoluções de problemas, além de proporcionar a atualização estéti-
ca dos envolvidos. Isso ocorre, porque são várias as possibilidades de temas a serem abordados, 
desencadeando um processo de tomadas de decisões, cuja base está no cotidiano e na realidade. 
Sendo assim, a aprendizagem por este tipo de projeto promove a integração do indivíduo e a sua 
mobilizaçãomobilização para a transformação social. Nesse sentido, os projetos de arte são instrumentos facili-
tadores da efetivação do desenvolvimento humano, por isso, é de suma importância que o indiví-
duo se aproprie de uma conduta empreendedora criativa como modo de trabalho.

O que é o empreendedorismo criativo?

O fundamento do empreendedorismo criativo é realizar de modo novo, diferente. Claro, não so-
mente 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 empre-
ender criativamente surpreenda de modo positivo, pois, geralmente, não se espera algo novo. 
Criatividade tem a ver com inovação, melhorar algo já criado.

Quando o trabalho está aliado ao empreendedorismo criativo

Quando o empreendedorismo criativo e o trabalho se encontram, promovem de modo efetivo a 
apropriação do conhecimento das diversas áreas do Saber por meio de projetos, fazendo uso de 
recursos variados, o que favorece o desenvolvimento de habilidades e competências da cognição. 
É um encontro bastante rico de possibilidades de aprendizagens. O aproveitamento é amplo e sig-
nificativo.

Riqueza de recursos

Geralmente, projetos como estes empregam usos de materiais diversificados, que são importantes 
ferramentas na melhoria do processo de desenvolvimento humano, ao passo que contribuem para 
a ação de mediação entre o indivíduo e os conhecimentos em determinada área. Podem represen-
tar instrumentos facilitadores capazes de estimular e enriquecer a vivência diária de uma pessoa, 
permitindo que as suas experiências cotidianas ganhem sentido, facilitando sua compreensão 
sobre os acontecimentos sociais. Agindo de modo eficaz no desenvolvimento de competências e 
habilidades do indivíduo.

O trabalho
e o poder
da Arte
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Eficácia no desenvolvimento de competências e habilidades

Desenvolver pessoas por meio de projetos de arte acontece de modo coerente com a atualidade, 
pois, para que um indivíduo tenha sucesso em sua vida social, as competências, como: proativida-
de, identidade, sensibilidade, criatividade, senso estético, empreender, comunicação, são essen-
ciais.

Competência é a qualidade de apreciar e resolver um problema, envolvendo a sua capacidade, ha-
bilidade, aptidão e idoneidade. Indivíduos competentes, dentro das mais variadas atividades de 
trabalho, tendem a ser bem-sucedidos.

A forma de conduzir suas relações e responsabilidades são determinadas por sua capacidade de a 
cada dia conviver e resolver as situações cotidianas, cujos resultados são totalmente dependentes 
da forma com que os seus problemas são solucionados. O nosso meio social necessita de pessoas 
capazes de tomar decisões; liderar; resolver conflitos; utilizar conhecimentos adquiridos ao longo 
do processo da construção de Saberes.

EmEm suma, no contexto atual do mundo do trabalho, empreender projetos criativos favorece o de-
senvolvimento de competências e habilidades que dizem respeito à capacidade do sujeito de mo-
bilizar os recursos disponíveis visando abordar e resolver uma situação complexa nos diversos con-
textos da vida.



78

Atualmente vemos que a definição de sexualidade está em alta. Muitos dizem que é errado, mas 
não se esforçam nem um pouco em entender a dor do outro. Levam consigo dogmas e definições 
pré-estabelecidas de instituições que por anos julgaram e apontaram como erro aquilo que é ine-
rente ao ser humano. E que, muito embora muitas pessoas já reconheçam que a sexualidade não 
é uma escolha, mas uma parte da essência individual de cada ser humano, a porcentagem que in-
siste em julgar e se prender a dogmas já provados “errados”, é exorbitante.

E temos ainda, o fato que que o entendimento para a maioria das pessoas é quase impossível, 
devido a nomenclaturas, dadas exatamente para tentar facilitar o entendimento das várias nuances 
da sexualidade do ser humano; o que ainda causa confusão, mas que vemos a necessidade de ter 
essa nomenclatura, dado o grau da complexidade do assunto. Antigamente tínhamos apenas dois 
sexos: o feminino e o masculino. Isso não mudou, continuamos tendo masculino e feminino, porém 
temos que vincular a mente e o corpo a essa sexualidade, quando isso ocorre, temos o que chama-
mos atualmente de sexualidade “cis”. Homens e mulheres cis, são as pessoas que associam sua se-
xualidade de corpo e mente, aceitando sua situação biológica. Quando não acontece, temos o 
que chamamos de transexualidade, ou seja, temos um corpo com sexo Y mas a mente não se reco-
nhece ali dentro, ela se reconhece no sexo X, eis o que causa o estranhamento na maioria das pes-
soas, que é quando se descobre isso, que a pessoa procura artefatos para que possa se identificar 
como sexo X; isso pode ser apenas por roupas, maquiagem, ou mudanças mais severas, como 
operações no próprio corpo, para tirar aquilo que não lhe agrada.

Por exemplo, em uma mulher [usemos o termo biológico neste exemplo], uma rinoplastia é mais 
bem vista do que uma mastopexia? Ora é simples. A rinoplastia vai deixar o corpo mais dentro dos 
moldes femininos pré definidos que já comentamos anteriormente, enquanto que a mastopexia, 
vai subtrair um fator essencial para a imagem feminina, assim como os cabelos, por exemplo. 
Porque o preconceito com cabelos curtos em mulheres? Pelo mesmo motivo que acabamos de 
citar. Enquanto um cabelo longo traz feminilidade, sexualidade, a sensação de uma mulher submis-
sa, o cabelo curto trás o oposto, traz a masculinização, a imagem de uma mulher dura e difícil, que 
impõe as pimpõe as próprias opiniões.

Mas aí vem outra pergunta: como se descobre trans? A resposta pode não ser tão simples. Não 
nos descobrimos trans. Somos trans. O que descobrimos é a maneira de chegar até o ponto em 
que ficamos felizes em ser o que somos, como somos, mentalmente e fisicamente. Até lá, é um 
longo caminho. Temos que entender o que se passa com nossa mente, e o nosso corpo, e alinhar 
as duas coisas. Para entender o corpo, temos a biologia e seus estudos, aprendemos na escola as 
formas clássicas, é até fácil assimilar o básico. A questão é a mente; absorver e combinar os conhe-
cimentos. Se pra quem é transsexual, não é fácil, imagina pra quem não tem a menor ideia do que 
sese passa com essa pessoa. Tem gente que diz que é frescura, que é desculpa para se meter naquilo 
que “não é certo”, porém os maiores casos de violência que vemos envolvendo transsexuais, sabe-
mos quem é culpado, não é mesmo? Mas não é essa questão que viemos trabalhar aqui.

Aqui viemos falar sobre como é a transmutação da mente, da evolução e da descoberta. Ué, mas 
não haviam dito que não é descoberta? Veja bem, não é uma descoberta do desconhecido, mas 
do conhecido, do interior, do que não querem que saibam, sobre o próprio ser humano. Sabemos 
que no reino animal é possível a homossexualidade, vemos isso em vídeos de humor o tempo todo 
em enxurradas de piadas pejorativas o tempo todo, porém a transexualidade também não é exclu-
sivo dos seres humanos. Vemos isso em espécies que chamamos hermafroditas. 

Trans(“formar”)
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Não é a mesma coisa, porém vemos a mutação de sexo biológico para reprodução, por exemplo. 
Não que isso seja uma comparação justa, mas é um exemplo de que existe sim, a transição sexual 
em espécies que não os seres humanos, embora, apenas nos seres humanos essa transformação 
seja feita por causa da não aceitação do próprio corpo. E isso não tem nada que ver com felicida-
de, gratidão, nem nada religioso, apenas bem estar, que é importantíssimo para qualquer ser 
humano.

O reconhecimento dessa fase é marcado por inseguranças, de negações, de experiências não 
agradáveis da pessoa para com ela mesma. Coisa que já não é fácil para um adolescente no início 
da puberdade, torna-se ainda mais difícil para alguém com problemas com o próprio corpo desde 
sempre. Enquanto na adolescência lidamos com questões como excesso de hormônios, mudança 
de voz, menstruação etc… Imagine-se sendo um homem simplesmente não aceitando a voz grave 
que está surgindo, ou uma mulher não aceitando o formato do corpo, com as curvas que estão 
nascendo?  Parece fácil vendo de fora, mas tente se colocar no lugar desse adolescente, desse 
adulto,adulto, dessa criança. Digo isso pois nunca sabemos a idade com que essa ficha vai cair, nunca sa-
bemos qual será o tempo que nos será dado para expor tais sentimentos. Essa transição, que de-
veria ser algo “fácil” assim como a puberdade que nos é dado todo o apoio, na questão da mens-
truação para o feminino, na questão dos pelos e da voz, para o masculino, porque não podemos 
dar voz para a transição sexual? Por que insistimos em achar que isso é um transtorno, um erro, 
uma aberração, quando no íntimo, sabemos que não é? Pensemos que não é fácil não aceitar o 
próprio corpo, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e ter um pouco mais de empatia e dar 
o apoio necessário.

Vamos RESPEITAR todos, todas e todes.
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Novos tempos em nossas comunicações estão aí! Sobretudo neste momento em que devemos nos 
resguardar de contato físico direto, cada vez mais geramos conteúdos e nos comunicamos pelas 
redes sociais, que têm esse nome por conta do emaranhado de bits em que armazenamos nossas 
palavras, ideias e opiniões. Mas será que estamos preparados para tal?

AtravésAtravés das redes pode-se viralizar tudo: do amor ao medo, da esperança à decepção. E o que se 
vê claramente, num tempo em que as pessoas se escondem por trás de uma tela de cristal líquido 
a partir da qual veem o mundo, muita gente tem saído do armário, mas desta vez no sentido nega-
tivo.

No tempo em que a ciência avança a passos largos para o que até ontem era ficção, é cada vez 
mais comum falar-se em quimeras: humanos com embriões de macacos ou porcos talvez sejam as 
menos perigosas. Infelizmente as redes têm fornecido seu pulso elétrico à mais variada gama de 
Frankensteins: mulheres machistas, gays homofóbicos, negros racistas, religiosos aliançados à 
morte e destruição. O que vemos hoje é todos os tipos mais escusos de pessoas de caráter duvido-
so usarem seus dispositivos como escudos para regurgitar o veneno que beberam a vida inteira em 
silêncio.

Recentemente fui bloqueado pelo algoritmo por abrir os olhos de uma pessoa que estava, com 
seu comentário maldoso no face, pondo sua própria cabeça na guilhotina espalhando preconceito 
alienado do qual ela própria era o alvo. Estranhamente a inteligência artificial favoreceu a “igno-
rância programada”. De fato, o que chamamos de IA nada mais é do que o denso acúmulo de 
dados analisados a altíssimas velocidades de clock (período que define um ciclo de máquina).

AA primeira sensação foi de que era necessário me auto-observar: medir minhas palavras, repensar 
minha agressividade. Afinal, a máquina, por não ter senso crítico, havia tomado minha frase por 
discurso de ódio e que, finalmente, a política da rede social estava atenta a isso e que não só eu 
como todo usuário deveria melhorar. Me pareceu um avanço! Os computadores estariam corrigin-
do automaticamente nosso discurso mal educado e impondo limites à nossa fala. E assim pensei 
até contemplar a enxurrada de publicações e comentários perversos sobre o massacre na comuni-
dade do Jacarezinho.

Espertas foram as “yags” que, catando o movimento dos robôs-censores passaram a driblá-los 
com a mesma perspicácia de Chico, Caetano e Gil nos tempos de censura x tropicália quando per-
ceberam que seus comentários engraçados e brincadeiras entre amigos estavam lhes rendendo 
dias de ban enquanto o banho de sangue em forma de palavras circulava livremente nas redes. 
Não é preciso procurar muito para ver o algoritmo não dando a menor moral para o veredito virtual 
dos facers e twitters sobre Jacarezinho, Rio de Janeiro. Na situação, o endereço residencial, condi-
ção financeira e cor da pele foram o suficiente para que seus moradores mortos fossem apontados 
por gente que também não participa da realidade das favelas da cidade como bandidos sem que 
ao menos os corpos tivessem sido identificados. A impressão que temos é que certos tipos de co-
mentários são entendidos pela IA como “dentro dos padrões da comunidade” – devemos nos 
lembrar que nem o algoritmo de supressão ao discurso de ódio e nem as pessoas que fazem essa 
averiguação tinham nenhuma informação sobre inocência ou culpa dos policiais ou dos mortos. 
Enquanto isso, você pode ter que encarar um ban só por se referir a um amigo como “negão” ou 
“viado” ainda que numa frase amistosa. Quero deixar claro que não é meu objetivo julgar a reali-
dade dos fatos ocorridos no específico episódio do Jacarezinho, que chama atenção por ser recen-
te, mas a eficiência do nosso censor virtual, visto que ele também não apura a veracidade dos 
fatos, mas somente uma ampla base de dados, estabelecendo pesos ponderantes. Essa é a cali-
bragem da balança virtual de que tratamos nesta coluna.

Algo
saiu
de ritmo
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Até que aperfeiçoemos nossa diversidade de informações essas distorções serão comuns. Infeliz-
mente se torna mais difícil, visto que somos vigiados por sentinelas que não dormem: estão 24h 
por dia nos medindo com suas réguas do data analytics. E de tanto que foram alimentadas com 
lixo, regurgitam esse líquido binário da sarjeta de volta na cabeça do cidadão comum, que ainda 
acha que esse é o discurso da “tradicional família brasileira”, sem reconhecer ao menos que esse 
fenômeno é mundial.

Bom, é aí que chegamos a essa sinuca de bico em que estamos. Faz tempo que algo perdeu o 
ritmo e nós que dependemos da web para trabalhar temos que ser navegantes cada vez mais 
hábeis para desviarmos ilesos dos icebergs de ignorância e conseguir entregar nossos produtos, 
mostrar nossos talentos e assim trazer um pouco de calor e luz do amor e da arte para as pessoas 
que estão presas nesse loop. Mas antes, precisamos estar atentos e fortes, não nos deixar enganar 
pelas sutilezas das novas tecnologias. Não abandonemos o senso crítico, a tolerância, os livros, a 
espiritualidade e o cuidado, principalmente nesse momento em que não podemos contar com o 
calorcalor do abraço que não morramos pela frieza dos compartilhamentos das ideias das máquinas, 
que não passam de 0 e 1 no final das contas.

Quero dizer a você que me lê agora: você é importante! Sua individualidade, sua caminhada evolu-
tiva, sua possibilidade de criar e transformar jamais serão medidas por likes e rankings. Ouse ser 
você mesmo e não se torne escravo da teia elétrica na qual as empresas querem nos prender para 
nos fazer engolir seus produtos dos quais não precisamos. Afinal, no fim das contas, se trata disso 
e precisamos aprender a lidar com esta tecnologia para utilizá-la a nosso favor e para nosso cresci-
mento enquanto sociedade.

Só faltava essa, não é pessoal? Não bastasse todos os sofrimentos e contratempos que temos 
tido por conta desse período difícil, ainda temos que lidar com censura robotizada! Mas não 
ateiam fogo aos seus computadores/smartphones ainda, pois temos muita coisa boa para mostrar! 

VVenho fazer um convite especial para o evento virtual da Parada LGBTQIA+ de Belo Horizonte, 
realizado por @absurda (via IGTV). A abertura do evento (18/06/2021) contará com a parceria de 
@fanfarra3.0 que mostrará um pouco da cena eletrônica capixaba e terá uma festa de abertura 
onde este que vos escreve vai deixar o psytrance underground de lado por um dia e fazer um som 
diferente para vocês. Junto comigo teremos Nath Leles (SP), Paolla B. (ES), Omoloko (BH) e Gre-
enGrass (ES). Estamos esperando vocês do outro lado da telinha, arrastando o sofá pro lado e a 
bunda no chão! Até lá!

(Citação do boçal que ocupa a cadeira do
executivo nacional neste exato momento) “As minorias terão que se curvar às maiorias.“

Acúmulo. De dados. De informação majoritária.

ÉÉ comum que um banco de dados seja alimentado pela informação recorrente e de fácil acesso. E 
sendo assim, é mais do que esperado que o pool de dados que alimenta nossas IAs seja, como 
nossos professores de história costumavam dizer, o “relato dos vencedores”. O apagamento da 
opinião e documentos gerados pelos excluídos, seja pela guerra racial, machista ou religiosa, faz 
com que a maioria do conhecimento produzido até hoje e que alimenta as decisões dos bots seja 
branco, privilegiado e “hetero top”. Sendo assim, você pode insinuar a todo tempo nas entreli-
nhas que o gay é amaldiçoado pelo sagrado, que a mulher é obrigada à submissão, que o negro 
é animal inferior ou bandido sem caráteé animal inferior ou bandido sem caráter. Tá tudo bem, só não usar certas palavras-chave.

https://www.instagram.com/absurda/
https://www.instagram.com/fanfarra3.0/


82

Kukua Dada:
colunista vozes.

Sabe cultura? Então é um verbete que é ligado à ideia de não apenas lugar físico (espaço), mas 
também tempo passado ou decorrido nesse lugar. Daí que surge a base da ancestralidade cultural 
e como ela se propõe e se propaga.

Bom, diversas áreas, diversas histórias. Até dentro do sentido e entendimento da travestilidade 
existe cultura, existe especificidade. E, precisamente, o ponto aonde quero chegar é nesse 
“roubo“, usurpação de traços e referências culturais que ocorre principalmente quando há, 
também, uma delimitação racial. 

IsisIsis Broken, por exemplo, uma artista renomada, altamente premiada mundialmente e que não só 
é também nordestina, nascida e criada no Nordeste, mas também é mulher preta. Seus clipes são 
pura referência para o futuro. Os traços, a estética, maquiagem, arte de fundo, idealizações, tudo, 
realmente tudo nos clipes dessa artista são pensados minuciosamente de forma a referenciar e re-
verenciar a cultura e ancestralidade da mesma. Lembrando, estou falando de uma travesty. Portan-
to, há além da cultura regional temporal que a afeta, a travestilidade da mesma que é também in-
teligentemente mostrada e traçada em cada uma de suas obras.

O problema é: toda pessoa que chama atenção, que progride, que se exalta, que prospera traz sua 
potência a um nível de anseio público. Ou seja, uma nova referência travesty sergipana com sua 
arte pioneira no meio trans vai, sim, tender a ser copiada, plagiada. Seja na estética, seja na arte 
do vídeo, na idealização, não importa. E isso, infelizmente ou até felizmente ocorreu com a artista.

Pessoas trans que na realidade, não são nordestinas foram apontadas como tal de forma errada e 
manipulada. Pessoas que efetivamente usurparam a estética única e pioneira de, por exemplo, Isis 
Broken.

Isso,Isso, infelizmente, ocorre normalmente na arte. É corriqueiro esse plágio supracitado. O xis da 
questão é quando o plagiador altera, modifica seu discurso para conseguir dissidência a mais, com 
esperança de ocupar lugares pioneiros que não lhe pertencem. Aí que se aglomera esse babado.

Então, a verdade é que gente do sul/sudeste não precisa e nunca precisou se dizer nordestina/nor-
tista para conseguir fama ou patrimônio. Seja dentro ou fora do meio trans. Não é bonito, viu tra-
vesti catarinense?

Verdades
sobre
apropriação
cultural no
meio trans
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