
Nº
 0
01
0

A NORDESTINA QUE ESTÁ
FAZENDO SEU NOME NA
CENA TECHNO BRASILEIRA

MONIC (BR)



contém links interativos.Páginas com o ícone:

revista digital interativa

................... 38

................... 40

................... 41

................... 43

................... 45

................... 46

Coluna | CARLA BAKER | A importância da inclusão social e respeito dentro da escola
Coluna | KUKUA DADA | Pela última vez: não é uma escolha!!!
Coluna | THIAGO SAVEDA | Diversidade e inclusão em políticas públicas
Opinião | “Errar faz parte de evoluir, pedir desculpa faz parte de quem somos” |
BÁRBARA ANASTÁCIO
Opinião | “Mas não é sempre o fim” | KUKUA DADA
Opinião | Caso DJ Ivis: “A cada minuto, 25 brasileiras sofOpinião | Caso DJ Ivis: “A cada minuto, 25 brasileiras sofrem violência doméstica” |
BÁRBARA ANASTÁCIO

...................38vozes

................... 29

................... 34

................... 36

Entrevista | MONIC: A nordestina que está fazendo seu nome na cena Techno Brasileira
Lançamento | Macau e Tabitha Fair decolam com novo single FLY!
Lançamento | No trabalho mais conceitual e artístico de sua carreira, Jeff Valle lança o
EP AVATAR

...................29i.d.

................... 26

................... 27
Opinião | Os cuidados necessários dos colunistas cisgêneros | KUKUA DADA
Publi | Transformando sua ideia e projeto em Arte

...................26profissão

................... 22Ícone | “A música me pegou”
...................21história

................... 03

................... 06

................... 09

................... 12

................... 16

Destaque | A DJ sulista que chamou a atenção da Macedônia
Destaque | Doutor em História fazendo a festa como DJ e Produtor musical
Destaque | DJ Bruno X: Amor pela música, Stream e Hip Hop
Revelação | Drag do Led
Revelação | Um verdadeiro representante do fervo e da boa música, independente do
estilo!

...................03MÚSICA

índice



03

Conte-nos sobre você, Amanda. Quando e como descobriu seu amor pela música eletrônica?

Comecei a frequentar as festas de música eletrônica em meados dos anos 2005, logo já me des-
pertou interesse em conhecer mais e pesquisar diferentes artistas e linhas de som nesse meio.

Eu tive um incentivo para começar a minha carreira como DJ através dos meus amigos, que hoje 
são meus sócios no festival do qual somos idealizadores.

Hoje você tem uma carreira solidificada e já tem seu nome nos lines de grandes festivais, mas 
como foi há 14 anos? Quais foram as suas dificuldades no início de sua jornada?

ComoComo em todos meios, foi uma jornada bem difícil, pois o cenário era ainda muito machista. 
Poucas pessoas me davam oportunidade mas as poucas que me davam se surpreendiam, pois eu 
sempre estava ali com humildade escutando conselhos e dicas para aprimorar meus aprendizados. 
Eu não tinha equipamentos para treinar então todo o momento que surgia uma oportunidade eu 
me empenhava para aproveitar ao máximo, inclusive ficava sempre próxima aos palcos para pres-
tar atenção no que o artista estava fazendo, guardava com muita atenção isso em minha memória 
para em uma próxima oportunidade tentar aplicar o “aprendizado”.

SendoSendo uma mulher na cena eletrônica, meio que ainda é predominantemente masculino, como 
você vê a representatividade feminina nesse cenário?

Sinceramente isso é uma das coisas que mais me dá forças de certa forma, poder demonstrar que 
uma mulher tem a capacidade de fazer o que ela ama e o que ela bem quiser.

Já ensinei muitos homens a tocar e que se tornaram DJs aqui no sul do Brasil.

Hoje vejo que essa barreira está sendo derrubada dentro do cenário eletrônico,  mas ainda há 
muita luta pela frente.

Em nosso festival, por exemplo, nossa equipe é Em nosso festival, por exemplo, nossa equipe é representada em quase 80% por mulheres.

Amanda Rovere. “
Sinceramente isso é uma das coisas que mais me
dá forças de certa forma, poder demonstrar que
uma mulher tem capacidade de fazer o que ela
ama e o que bem quiser.

“

Nascida na cidade histórica de Rio Grande, a DJ Amanda hoje é a idealizadora de um dos maiores 
festivais do sul do país, e carrega uma bagagem de 14 anos de carreira.

Amanda Rovere, ariana de 33 anos, nos falou sobre sua trajetória, inspirações e lutas de uma 
mulher que se impôs em um meio que ainda é predominantemente masculino.

Confira agora o que ela falou sobre seus projetos e o que ela tem preparado para um mundo pós-
-pandemia:

Foto de divulgação, por: Gustavo Merolli..

A DJ sulista que chamou a atenção da Macedônia
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Quais são suas grandes inspirações na vida pessoal e profissional?

Acho que não existe maior inspiração na minha vida do que a minha base que são meus pais e 
meus 3 irmãos, nos quais me deixaram e me deixam grandes ensinamentos de batalha, humildade 
e caráter. Meu esposo que está sempre ao meu lado.

RelacionadoRelacionado ao lado profissional, minha inspiração é minha própria equipe do festival Origens, 
pois juntos aprendemos tanto e fico muito feliz de vê-los(as) indo cada vez mais longe. Porém são 
diversas inspirações de diferentes cenas musicais, um pouco difícil de citar nomes, mas dentro do 
psytrance não conseguiria não citar o projeto YARA.

Assista ao vídeo:
DJ Amanda Rovere

Origens Gathering 2020
Like BSTV

Qual o sentimento de ser idealizadora de um projeto tão grande como o Origens Gathering?

Sentimento de muito orgulho e gratidão, são anos construindo, bem dizer, uma família. Sou muito 
grata a todos que colaboram para a realização do mesmo.

Nunca foi uma missão fácil nem nunca será produzir um festival de enorme grandeza em tantos 
sentidos. O festival reside na Serra Gaúcha, onde enfrentamos muitas dificuldades relacionadas ao 
financeiro e também ao clima típico na região.

Mas o Origens é apenas o Mas o Origens é apenas o reflexo do nosso amor à cultura trance.

Começamos lá em 2011 com o festival Origens, mas nossa história já se desenvolve desde 2007 
com outros eventos em outros formatos e propostas, batalhamos muito para chegar em algo tão 
sólido como está hoje.

O trabalho é grande e o quanto nos doamos também, mas nada melhor do que fazer o que se 
ama, e sermos consequência de tantas lembranças e emoções do nosso querido e amado público.

Amanda Rovere. “

Daria o mesmo conselho que dou para quem
está começando hoje em dia: não desista!
Se você ama algo corra atrás, você terá
muitos tombos mas mantenha-se firme.
Nada na vida é fácil!

“
DJ Amanda. Foto: Religare Ars.

Hoje em dia tenho visto muitos eventos voltados à lines somente com DJs mulheres justamente 
para ajudar a derrubar essa barreira masculina.

Cito o festival Afrodite no Paraná, onde o festival todo é representado somente por mulheres em 
todos setores. Há também o festival Ohm Ladies, que surgiu em formato online durante a pande-
mia.

https://www.youtube.com/watch?v=NRxrO0AOprU
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reportagem de
Hadassa Crai.

FACEBOOK ORIGENS GATHERING

INSTAGRAM ORIGENS GATHERING

Se pudesse voltar no tempo, que conselho daria para a Amanda de 14 anos atrás?

Daria o mesmo conselho que dou para quem está começando hoje em dia: não desista! Se você 
ama algo corra atrás, você terá muitos tombos mas mantenha–se firme. Nada na vida é fácil! Man-
tenha a humildade acima de tudo, não tenha pressa nem queira pular os degraus de uma escada 
pois com um passo por vez se vai longe.

Conte-nosConte-nos um pouco sobre como tem sido pra uma artista lidar com a pior crise de todos os 
tempos na área dos eventos.

A pandemia afetou diretamente a cena artística, sem contar que atrapalhou os processos criativos 
de todos, pois é muito difícil conseguir se manter forte diante de tantas perdas e dificuldades 
financeiras. Todos tentando se “reinventar”, tendo que deixar de lado muitos planos, sonhos e 
metas.

OO que ajudou a levar um pouco de alegria e diversão em meio a isso tudo foram as transmissões 
e festas online, uma forma de nos mantermos mais “próximos” uns aos outros.

Mas agora estamos mais perto do que longe de voltar ao “normal” e fazer o que mais amamos.

A saudade é grande mas logo logo estaremos todos juntos!

Como andam os planejamentos para um mundo pós-pandemia? O que podemos esperar da 
DJ Amanda?

AA primeira festa que eu for me apresentar vai ser como a primeira da vida, muita ansiedade e muita 
alegria em poder retomar a minha maior paixão.

Tenho uma ótima novidade na qual fiquei trabalhando durante a pandemia que será o lançamento 
da minha primeira compilação ao longo desses 14 anos como DJ, reunindo grandes produtores e 
amigos, tanto nacionais como internacionais.

Será uma compilação contendo 10 faixas inéditas em cd físico que levará o nome de “Strange Fac-
tory”, e será lançada pela gravadora da Macedônia “Bhooteshwara Records”.

Redes Sociais:

SOUNDCLOUD

FACEBOOK

INSTAGRAM

DJ Amanda - @undervisionfestival. Foto: @foto.cultura.

Como explica sua relação com sua base de fãs?

Tento ser atenciosa e manter a maior proximida-
de possível, pois são eles o meu “combustível”.

É uma sensação inexplicável, a energia deles é o 
que me faz ter inspiração, sou muito grata a cada 
um deles.

Já presenciou ou passou por alguma situação 
inusitada nos palcos? Como foi?

Acho que todo artista já passou por poucas e 
boas hehehe…

Desde um fotógrafo desastrado derrubar bebida Desde um fotógrafo desastrado derrubar bebida 
em cima da minha case de CDs (minha case virou 
uma piscina literalmente hehehe) até o clássico 
de subir pessoas aleatórias no palco e mexer nos 
equipamentos enquanto eu me apresentava. 
Enfim histórias do gênero tenho quase um livro 
para contar hehehe, aposto que todo DJ tem 
muitas dessas histórias também.muitas dessas histórias também.

https://www.instagram.com/undervisionfestival/
https://www.instagram.com/foto.cultura/
https://soundcloud.com/djamanda1
https://www.facebook.com/djamandars
https://www.instagram.com/amandarovere/
https://www.facebook.com/origensgathering
https://www.instagram.com/origensgathering/
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Com o surgimento de tantos DJs e Produtores, quais são os diferenciais da sua música?

EuEu demorei muito para virar aquela chave que muda o seu olhar sobre o que você faz e te leva a 
encarar aquilo de uma forma de fato profissional. Acredito que a diferença não esteja nem na 
música, mas nesse modus operandi profissional que, pelo menos no meu caso, demorou um 
pouco para se desenvolver. Hoje em dia existem muitas alternativas tanto para qualificação profis-
sional de produção musical, quanto para obtenção de material de trabalho, então acho que a dife-
rença mesmo está na sensibilidade do olhar e na forma como você encara o seu trabalho.

Qual a sensação de ser residente de um selo internacional e de ter tocado em festas de 
grande representatividade nacional e internacional?

AsAs cinco temporadas que passei tocando no Chile foram extremamente gratificantes e desafiado-
ras, e o convite para a residência foi uma surpresa incrível, porque a relação que eu desenvolvi com 
o público de lá me motivava a levar sempre o melhor de mim! Aqui no Brasil as oportunidades que 
tive de levar meu trabalho como DJ também foram maravilhosas e contribuíram muito para virar a 
chave que citei acima, mas acredito que, nesse sentido, meu trabalho como produtor tenha chega-
do mais longe que como DJ, e ainda existem festas e clubs em muitas cidades que quero me apre-
sentar quando os eventos retornarem oficialmente. Mas é igualmente gratificante ver o alcance das 
minhas produções e os profissionais que as executam mundo afora, me faz querer estudar mais 
para entregar um material ainda melhor.

Marcelo Almeida. “
Eu demorei muito para virar aquela
chave que muda o seu olhar sobre o
que você faz e te leva a encarar aquilo
de uma forma de fato profissional.

“

Como um acadêmico acabou nas cabines? Nos conte como surgiu seu amor pela música e a 
vontade de ser DJ.

EuEu estava cursando o mestrado em 2013 quando comecei a me aproximar desse universo por meio 
do amigo DJ Diego Fernandez, que contribuiu demais para a construção do background que 
tenho hoje em dia. O amor pela música sempre existiu, mas a descoberta de que era algo que eu 
poderia saber fazer foi algo mágico, o que rapidamente fez com que esse amor se tornasse mais 
forte do que a relação que eu tinha com a academia. Apesar disso, iniciei os estudos no doutorado 
em 2014 e, graças a isso, tive condições de me mudar para Florianópolis em 2017 e, aí sim, come-
çar a tocar profissionalmente. Mas essa decisão não foi tomada facilmente, e o processo todo foi 
muitomuito gradual, pois, a princípio, não havia a ideia de me profissionalizar, mas a mudança para uma 
cidade que, diferente da minha, oferecia opções nesse sentido, fez toda a diferença.

Marcelo Ameida, 31 anos, nasceu em Juíz de Fora – 
MG, seguindo o caminho acadêmico e se tornando 
Mestre e Doutor em História, mas se jogando também 
no mundo da música eletrônica.

DonoDono de uma sonoridade musical única e uma leitura 
de pista precisa, Marcelo conquistou seu espaço como 
Produtor e DJ, levando seu som cheio de personalida-
de até o Chile, onde fez 5 temporadas memoráveis na 
Festa Damage.

Seus primeiros mash-ups nasceram em 2014, mas em 
2019 sua carreira profissional começou a tomar forma 
com o lançamento de sua primeira original mix pela 
EPride Music Digital.

Nessa entrevista vamos conhecer um pouco mais sobre 
sua carreira e seu amor pela música. Confira agora:

Foto de divulgação.

Doutor em História fazendo a festa como DJ e Produtor
musical
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Quais hits imortais estão presentes nos seus sets? Quais são as suas inspirações?

ParaPara quem já conhece o meu trabalho eu não preciso confessar o quanto amo os clássicos, tanto 
os do Pop em geral quanto os hits do universo eletrônico, particularmente os da nossa cena (tribal). 
Eu gosto tanto que fica difícil nomeá-los assim, porque me considero bem Old School nesse senti-
do. Minhas inspirações vão desde Rosabel, Peter Rauhofer, Tony Moran e Danny Verde até Dr. 
Kucho e Robbie Rivera, sem me esquecer, obviamente, dos colegas da cena nacional Filipe 
Guerra, Mauro Mozart, Alberto Ponzo, Ennzo Dias, Rafael Daglar, dentre outros com os quais 
minha sonoridade se identifica muito.

VVocê ainda vê como um impedimento ou uma dificuldade ser um DJ que está fora do eixo Rio 
/ São Paulo, ou isso é apenas um mito na cena tribal?

NãoNão é exatamente um mito, já que sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro são cidades referência 
em entretenimento e afins, então é natural que ali existam mais oportunidades de trabalho e, por 
consequência, mais DJs locais, que muitas vezes suprem a demanda sem gerar os custos que um 
DJ de outro estado geraria. Mas também não dá para negar o fato de que muitos DJs de destaque 
da cena estão fora desse eixo e nem por isso deixam de ter a agenda cheia. Então, é um pouco 
mais difícil, mas não é algo que inviabilize de fato o trabalho, se é realmente o que você deseja 
fazer.

Marcelo Almeida. “
Para quem já conhece o meu trabalho
eu não preciso confessar o quanto amo
os clássicos, tanto os do Pop em geral
quanto os hits do universo eletrônico.

“
Foto de divulgação.

Foto de divulgação.

Foto de divulgação.
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reportagem de
monique pinto.

O que o Marcelo Almeida de hoje diria ao Marcelo Almeida pré-pandemia? Você acredita que 
a música e as apresentações irão mudar quando tudo voltar para o novo normal?

““Ainda bem que você usou esse tempo para trocar de plataforma de produção e se dedicou a 
aprender, de fato, a produzir do zero”. Acho que é isso o que eu diria, mas sem um viés de cobran-
ça, porque acredito que as coisas aconteceram na hora certa, e o começo da pandemia foi quando 
justamente eu passei a sentir essa necessidade, que antes não existia. Não sei se as apresentações 
vão mudar após a pandemia, mas, com certeza, tem muito material de excelente qualidade, pro-
duzido durante esse período, guardado e esperando para ser apresentado quando as festas retor-
narem oficialmente.

O que o público pode esperar da sua música e suas apresentações pós pandemia?

Como eu disse, a pandemia foi/tem sido tempo de dedicação e aprendizado. Meu acervo pessoal 
cresceu e a qualidade das produções melhorou, então as expectativas são as melhores para esse 
retorno aos trabalhos. Sempre gostei de levar novidades para a minha pista, e agora não será dife-
rente!

Redes Sociais:

SOUNDCLOUD

SPOTIFY

INSTAGRAM

Marcelo Almeida. “

Não sei se as apresentações vão mudar
após a pandemia, mas, com certeza, tem
muito material de excelente qualidade
produzido durante esse período, guardado
e esperando para ser apresentado.

“

https://soundcloud.com/dj-marcelo-almeida-2
https://open.spotify.com/artist/6Gp2MCUvhVDgsyB8ociHgH?si=AIHcYnnrS1y2w-IwMg6-ZA&dl_branch=1&nd=1
https://www.instagram.com/djmarceloalmeida/
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Bruno X. “
Conseguir levar minha mãe com tudo pago
para um evento que fui tocar fora do Brasil,
foi sensacional.“

O entrevistado dá destaque ao seu amor pela música, conta sobre como foi e está sendo sua jorna-
da para o êxito na profissão, reinvenção na pandemia, atuação por Stream e revela qual é o seu 
próximo passo. Confira agora:

Como você define o DJ Bruno X?

Eu me considero um cara que, primeiramente, AMA música e AMA fazer as pessoas felizes por 
meio dela e, pra te falar a verdade, eu não enxergo a profissão de DJ como apenas um trabalho, 
vejo como uma MISSÃO que tenho aqui nessa minha humilde passagem por este aprendizado 
chamado vida.

De onde surgiu a ideia de virar DJ?

EuEu sempre ouvi música por influência do meu pai, desde criança. Em meados de 2003 conheci o 
Hip Hop. Em 2007 comecei a frequentar as festas desse mesmo gênero e, por já “conhecer” um 
pouco de música, ficava com a ideia de poder ouvir o que eu gostava dentro do club, mas nunca 
tinha acontecido de tocar até julho de 2009.

EmEm 2009 viajei para um evento de dança em Curitiba-PR. Na festa de confraternização vi um DJ 
(DJ Ploc) tocar TODAS as músicas que um dia eu pensava em ouvir dentro de um club. Quando eu 
vi a reação das pessoas ao ouvir aquele tipo de som eu pensei: “Se eu fosse DJ, tocaria exatamen-
te isso: vou virar DJ “. E foi assim que tudo começou. 

Bruno X. “
Eu não enxergo a profissão de DJ como apenas um 
trabalho, vejo como uma MISSÃO que tenho aqui.“

Neste mês a Colors DJ Magazine tem como destaque o DJ Bruno X e o Hip Hop. 

Bruno dos Santos Caetano, conhecido como DJ Bruno X, nasceu e foi criado na Baixada Fluminen-
se-RJ, mais precisamente no bairro de Morro Agudo. Hoje tem 31 anos e é DJ profissional há 13 
anos.

Créditos: @jeffersonbraga_fotografia

DJ Bruno X: Amor pela música, Stream e Hip Hop

https://www.instagram.com/jeffersonbraga_fotografia/
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Quem é o público do DJ Bruno X?

Sabe que hoje em dia tem uma galera de fora do Brasil me seguindo, como nunca tive antes, mas, 
o meu público brasileiro é do mais variado. Tem evento que tem uma galera mais jovem, outros 
eventos uma galera mais velha. Mas uma coisa em comum na galera que curte meu trabalho e 
gosta de me ouvir é que sempre eles estarão ouvindo coisas novas e diferentes. É um público que, 
acima de tudo, ama música.

Crédito: @flaviagmachado

Em que momento você acha que atingiu maturidade na profissão e por quê?

QuandoQuando comecei a conviver e me inspirar em pessoas mais experientes do que eu e que VIVIAM 
da mesma arte da qual eu estava disposto a viver. Quando isso começou a acontecer, eu percebi 
que muita coisa da qual eu estava fazendo, não era de tanta valia. Comecei a pegar esses moldes 
de exemplos e executá-los da minha forma, (ter determinada postura, como chegar, como sair, 
como se apresentar, e, tudo isso conta DEMAIS nesse processo de maturidade e de entender que, 
por mais divertido e prazeroso que é ser DJ, isso é o seu TRABALHO. Vejo muitos DJs que confun-
dem as coisas e levam a carreira mais como diversão do que como profissão. Esses também não 
vão longe.vão longe.

O que você considera ser sua característica marcante ou diferencial?

Primeiro – AMOR PELA MÚSICA;

Segundo – A VIBE QUE TENHO QUANDO EU TOCO;

Terceiro – Sem sombra de dúvidas a parte técnica na qual eu me empenho em aperfeiçoar 
SEMPRE.

Nesses 13 anos de carreira quais foram as melhores 
e as piores coisas que já te aconteceram?

Vamos começar pelas boas.

SemSem dúvidas, poder viajar pelo Brasil e por alguns 
países do mundo fazendo o que eu amo fazer, que é 
Discotecar, realmente não tem preço. Ficar amigo de 
ídolos que tenho dos toca-discos mundo afora, 
também não tem preço. Ver as pessoas felizes e can-
tando o que estou tocando, também não tem preço. 
Conseguir levar minha mãe com tudo pago para um 
eventoevento que fui tocar fora do Brasil, foi sensacional. 
Sem sombra de dúvidas são muitas coisas maravilho-
sas que essa atividade proporciona, não caberia colo-
car tudo aqui.

Uma coisa ruim é lidar com algumas pessoas e ver do 
que elas são capazes de fazer para conseguir chegar a 
algum lugar, isso inclui passar por cima de você e dos 
outros. É muito chato e triste ver isso, mas, por experi-
ência própria, posso dizer que esses não vão longe. 
Continuo daqui desejando o melhor para eles.

Crédito: @picth_music

https://www.instagram.com/pitch_music/
https://www.instagram.com/flaviagmachado/
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reportagem de
Fred Rigoni.

Qual o próximo passo da carreira? 

Com certeza vou explorar mais a minha carreira internacional. Com esse momento que a pandemia 
proporcionou de explorar o digital muitas portas internacionais se abriram e elas estão realmente 
se abrindo – inclusive, alguns países já estão em negociação com possíveis datas. O próximo passo 
é esse: levar meu som ao redor do mundo.

ParaPara finalizar, temos esse espaço livre para aquilo que gostaria de escrever, deixar uma mensa-
gem, inspirar… é o espaço Bruno X mandando recado: 

Parece clichê, mas não é. Se você acredita e ama de fato essa porra, VAI EM FRENTE! Eu vim do 
NADA, minha família tem vínculo zero com eventos e festas, e hoje eu vivo da minha música, viajo 
o Brasil (e também pra fora dele), por causa da música. Tudo isso porque, lá atrás, eu acreditei que 
era possível e hoje aqui estou eu contando pra vocês, amanhã pode ser você. Vá em frente e conte 
comigo no que eu puder ajudar. Faço de tudo pra ajudar e agregar na minha comunidade DJ.

Agora diz aí, quais as dez músicas que você mais tem escutado nos últimos meses? Agora diz aí, quais as dez músicas que você mais tem escutado nos últimos meses? 

Andersoon Paak – “Lockdown” 
Roy Ayers – “Searching” 
Stevie Wonder –  “As Always” 
Troyboi – “Say Yeah”
Marvin Gaye – “Heavy Love” 
Djavan – “Tanta Saudade” ( Remix )
ShaSharon jones – “how long do i have to wait for you” 
Outkast – “valentine’s day” 
Dam galletary – “foolish” 
Nick bike – “oh jay”

Conheça mais do trabalho do DJ Bruno X em:

YOUTUBE

INSTAGRAM

TWITCH.TVTWITCH.TV

Assista ao vídeo:
SET

Twitch.tv

Bruno X. “
O próximo passo é esse: levar meu
som ao redor do Mundo.“

Como foi e tem sido a sua atuação como DJ durante a pandemia? 

ModéstiaModéstia à parte, acredito que a palavra certa é: superação. Nessa pandemia eu fiz coisas que eu 
nem sabia ser capaz de fazer, e, o mais legal é que, tudo isso que eu fiz e estou fazendo, é relacio-
nado ao trabalho como DJ, não tenho outra fonte de renda. A maior dificuldade foi que o meu 
setor foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Fiquei mais de 1 ano sem poder trabalhar, 
porém, o digital veio muito forte nesse momento. Quem soube e pode aproveitar essa fase está 
tirando e ainda vai tirar muita coisa positiva disso.

Conte-nos um pouco do seu trabalho no Twich.tv. 

TTa aí uma coisa que eu NUNCA imaginei que ia fazer, inclusive eu dizia que NÃO gostava de 
Stream hahaha. Pois é, o tiro saiu pela culatra. Hoje sou totalmente vidrado nessa nova forma de 
discotecar. Estou trabalhando na Twitch há quase 3 meses e consigo tirar uma grana lá que me 
ajuda, e muito, no final do mês. Tenho meu programa semanal na twitch.tv/djbrunox chamado 
Sessão da Tarde. Nele apresentamos músicas dos mais variados estilos toda segunda, quarta e sex-
ta-feira, a partir das 13 horas, inclusive estão convidados a colarem lá.

https://www.instagram.com/tv/CR46NeUJdhR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0f57b3c0-3f3d-4137-aba3-a478bd051887
https://www.youtube.com/brunoxmusic
https://www.instagram.com/djbrunox/
https://www.twitch.tv/djbrunox
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E como nasceu a sua Drag?

MinhaMinha “drag” nasceu em meados do ano 
de 2016. Tudo começou através de uma 
brincadeira – fui com alguns amigos para 
uma casa noturna e me montei pela primeira 
vez, tive o apoio do meu marido, que 
também se transforma. A partir daí comecei 
a pegar várias referências das divas do pop, 
e e comecei a aprimorar os meus conheci-
mentos na criação de looks e temáticas dife-
renciadas para a minha personagem. O selo 
Giovanipa veio em 2020, em meio a pande-
mia, onde criei essa identidade para a minha 
personagem DJ Drag.

Quais são as suas referências de DJs brasi-
leiros e gringos?

Minha principal referência de DJ brasileiro 
da cena eletrônica do tribal house atual é a 
DJ Cacá Werneck, já minhas referências in-
ternacionais vêm de Yinon Yahel, Mor 
Avrahami e Offer Nissim.

Foto de divulgação.

Na maioria das vezes, o contato com a música nas fases iniciais da vida acaba influenciando 
muito no desejo real de se tornar um DJ. O que você curtia ouvir antes de se tornar uma Drag 
e DJ? Quem eram seus ídolos?

Eu sempre gostei de vários estilos musicais, ouvia de tudo, sempre fui muito eclético e antenado 
aos principais lançamentos, tanto nacionais quanto internacionais.

Meus principais ídolos eram: Madonna, Britney Spears, Lady Gaga e Katy Perry.

Fale sobre a época em que você começou a curtir a cena eletrônica.

SempSempre fui muito ligado à música eletrônica, ouvia muito house, techno, entre outras vertentes. 
Comecei a frequentar a casa noturna “The Week” em maio de 2019, onde comecei a conhecer 
melhor o Tribal House e passei a me encantar com as batidas, elementos, percussões e a energia 
das músicas.

Em meio a festas e festivais no qual frequentava estava sempre com os ouvidos aguçados, para 
sentir e perceber tudo o que estava acontecendo ao meu redor.

Eis que a tal Drag do Led, que frequentava as 
noites com seus amigos, sendo “tiete” de 
vários DJs consagrados da cena tribal house 
brasileira, já chamava bastante atenção e for-
mava a sua fanbase, para só perceber, que de-
veria ser aquilo que ela tanto amava ver em 
cima dos palcos - diante das pick-ups, fazendo 
então o seu próprio show como DJ Giovanipa.

Apresentamos como revelação desta edição, 
representando o tribal house, Giovani Gomes 
Pinto, 27 anos, diretamente de Pouso Alegre - 
MG. Ele que criou a sua drag para brilhar literal-
mente nas baladas com seus amigos, e que 
hoje vocês conhecerão um pouco mais de sua 
história nessa entrevista mega especial. 

Confira agora o que a Drag e DJ Giovanipa nos 
conta sobre a sua trajetória de drag a deejay, 
suas influências e inspirações e tudo o que po-
demos esperar para o pós-pandemia.

Foto de divulgação.

Drag do Led
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Você fez curso de produção com um dos ícones da cena tribal house brasileira, fale sobre isso 
e se pretende seguir a carreira como DJ Set ou como produtor e DJ set.

MinhaMinha jornada na produção musical se iniciou com o DJ VMC, em meio a pandemia. Foi um 
grande aprendizado e evolução para minha carreira de DJ, pois me deu a liberdade de produzir 
tudo o que eu tenho em mente – já desenvolvi alguns projetos e tenho vontade de produzir uma 
track autoral, são projetos futuros. Costumo dizer e pensar que tudo tem o momento certo para a 
ação. Hoje, além da produção, tenho outros objetivos que tento conciliar. O curso de produção 
musical me ajudou muito a entender a fundo, toda a construção da música, teoria musical, enten-
der e respeitar as notas musicais, além de identificar a qualidade antes mesmo de levar para a 
pista.pista.

Você deu um belo exemplo de como se jogar real nas lives com tudo o que você poderia en-
tregar durante a pandemia. Fale sobre isso.

As lives foram a minha maior escola de aprendizado, foi onde eu me joguei e mostrei um pouco do 
meu talento através das produções que montei na minha sala. A cada quinze dias eu montava uma 
produção diferente, sempre impecável, focado em cada detalhe, e sempre fui muito exigente na 
entrega do meu trabalho. Conquistei muitos fãs e ganhei vários seguidores, chamei a atenção para 
produtores de eventos que me convidaram a fazer lives em seus perfis do Instagram. Logo fui ga-
nhando notoriedade e tive a oportunidade de fazer minha primeira live internacional, transmitida 
em uma página de Santiago/Chile.

DJ Giovanipa - Fotos de divulgação.

Conte sobre quando você percebeu que deveria mesmo se tornar um DJ profissional (conte a 
história que o levou a isso)? 

NoNo dia 01 de janeiro de 2020, estava em uma das festas da The Week, quando tive a percepção 
que o talento que tenho poderia ser maior do qual estava vivendo naquele momento, me veio a 
ideia de unir a música mais minha arte de transformação,  com a certeza de poder levar todo o en-
canto para as noites e impressionar o público, já que fui sempre vista como a “Drag do Led”, pelos 
meus looks ousados, bem elaborados e feitos especialmente para cada ocasião, iniciei meu apren-
dizado na escola DJ Class com o mestre Vlad, que me apoiou muito nesse início também.

Assista ao vídeo:
Cacá Werneck, VMC

Que Vibe É Essa (Visual 2)

Sabemos o quanto a DJ Cacá Werneck te incentivou tanto como artista como no start de sua 
própria carreira como DJ profissional, o que te fez até participar de um dos videoclipes da DJ. 
Fale um pouco pra gente da importância dessa amizade em sua vida.

Ela é a minha maior referência profissional, tive muito o apoio dela para a minha construção. Em 
2019, fui convidado a participar do videoclipe “Que vibe é essa“. Foi um prazer enorme fazer 
parte deste projeto, ainda mais, sendo de uma artista que sempre admirei e respeitei muito.

https://www.youtube.com/watch?v=J8VAq-ncP3E
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Ouça o SET:
Drag Beat

O que podemos esperar da Giovanipa no pós pandemia?

Vem muitas surpresas por aí! Eu sempre falo que quero surpreender o público em minhas apresen-
tações, quero que todos vão para assistir um espetáculo. Quem já me conhece da noite sabe o 
quanto sou dedicado em minhas produções, e agora a Giovanipa vai vir com tudo!

Fotos de divulgação.

Para manter sua imagem e o público reconhecendo sua identidade através da música, além 
das lives, o jeito foi lançar sets. Como foi o seu processo criativo para lançar seus sets?

Durante esse início de pandemia fiquei muito focado em pesquisas musicais, além de buscar e co-
nhecer diversos produtores, justamente para poder entender qual caminho iria seguir, buscando 
uma sonoridade musical que eu me identificasse. A partir do lançamento do meu primeiro set em 
diante, procurei adicionar músicas que marcaram as noites das festas e clubs, sempre com músicas 
fortes, para que todos pudessem sentir aquela “vibe” incrível que estávamos acostumados.

Assista ao vídeo:
LIVE

Foto de divulgação.

https://www.instagram.com/tv/CAgZSpiJvU0/?utm_source=ig_embed&ig_rid=36fed891-a4e7-4ad5-99fa-9cbd6cc41b0c
https://soundcloud.com/djgiovanipa/giovanipa-drag-beat
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REPORTAGEM DE
diego aganetti.

DJ GIOVANIPA

Confira o top 10 de músicas mais ouvidas pela Giovanipa durante a pandemia:

01 - “Physical” – Dua Lipa

02 - “Hallucinate” – Dua Lipa

03 - “Rain on me” – Lady Gaga

04 - “Paparazzi” – Lady Gaga

05 - “Bandida” – Pabllo Vittar Feat Pocah

06 - “Brisa” – Iza06 - “Brisa” – Iza

07 - “Oops! … I Did it again” – Britney Spears

08 - “Run the World” – Beyonce

09 - “Just like fire” – Pink

10 - “Me Gusta” –  Anitta Feat Card B & Mike Towers

Foto de divulgação.

https://linktr.ee/djgiovanipa
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Dono de uma personalidade de pista única, batidas marcantes e uma brasilidade de deixar qual-
quer gringo com a canela frita, que se tornaram sinônimo do seu estilo. No badalado Galeria Café, 
na zona Sul do Rio de Janeiro, a popzeira rola solta em suas apresentações com mixagens fora do 
clichê, misturando muita referência estrangeira de peso com o melhor do popzão de rua. Como 
dizem que “no Rio tudo se mistura”, seria a sentença perfeita para entender a personalidade mu-
sical desse artista que sabe entreter seus fãs com o gingado e a alegria que este sempre apresenta 
com maestria. Com algumas apresentações fora de seu estado, pôde representar seu estilo em 
vários labels brasileiros de renome, e anseia agora produzir alguns projetos novos na música que 
vão desde collabs com parceiros de trabalho em B2B com mistura de estilos, à produção e apre-
sentação de sets temáticos solo, experienciando novos estilos em seus trabalhos.

Quer saber mais sobre o DJ Felipe Ferreira? Confira agora a entrevista:

Felipe Ferreira. “

Mas a minha música nostálgica é
“Love On Top“ (Beyoncé), que marca
o período que eu decidi sair da igreja
e me assumir gay, e hoje posso imitar
a Sasha, a Beyoncé, a Rihanna, e até a
Pocah fazendo as prostitutas do GTA,
que não vou me sentir culpado.que não vou me sentir culpado.

“

Aos leitores DJs e aos amantes da música que nos acompanham fica a pergunta: vocês estão con-
seguindo aguentar as novidades que a Colors Djs vem apresentando em suas edições? Cada en-
trevista é preparada com uma equipe de peso que elabora tudo com muito carinho especialmente 
pra vocês, para que cada matéria seja divertida, informativa e atraente, e é isso que a galera mais 
gosta, né?

E por falar em atraente teremos hoje um bate papo com uma personalidade que chama bastante 
atenção, não só pelo seu som que contagia mas também pela sua simpatia e beleza, nosso convi-
dado de hoje, é além de DJ, modelo, influencer, apresentador, comunicador e uma das maiores es-
trelas brasileiras no site Mym Fans. Nosso convidado é nada mais, nada menos do que o carioquís-
simo capricorniano com ascendente em escorpião, de 30 anos de idade, apresentador do progra-
ma Fora do Padrão na TV Pheeno, o DJ Felipe Ferreira

Foto de divulgação.

Um verdadeiro representante do fervo e da boa música,
independente do estilo!
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Aquela máxima nos avisa “Em dia de 
evento tudo pode acontecer”. Poderia 
nos contar alguma situação inusitada que 
já passou se apresentando ou alguma situ-
ação engraçada que te fez ter que ter jogo 
de cintura nesses momentos?

Uma vez fui tocar em uma festa que me con-
trataram pra tocar Pop Dance e Eletrônico. 
Preparei o set, mas quando cheguei lá, 
estava uma loucura e me pediram para tocar 
funk o set inteiro – e DJ bom, sabe improvi-
sar – e fiz. A atração principal era a Inês 
Brasil, maravilhosa, divertida, louca, cristã 
(Graças a Deus) kkk e ela entrou no meio do 
meu set, ok. Então o produtor dela veio me 
perguntar se eu tinha alguma música da 
Inês, mas o meu pen-drive que tinha o re-
pertório dela eu emprestei pra um amigo. 
Ou seja, eu não tinha nada da Brasil, e eu 
pensei: “Gente, mas o produtor dela não 
tem as músicas da própria artista?” kkkkkk 
Por fim, o celular de alguém que estava em 
umas dessas plataformas de música conec-
tou no som e rolou o show, porque “Não 
tem terrô, não tem caô” kkkkk.

Foto Reprodução - Instagram.

Felipe é uma honra ter você aqui na Colors DJ, e já posso te garantir que você me fez dançar 
muito ouvindo seu som para essa entrevista. Gostaria de começar pelo gatilho, sua história na 
música começou para lá de inusitada, líder de grupo musical de uma igreja evangélica, filho de 
pastores, começou já cedo no violão e bateria marcando passos para sua história musical. 
Como foram essas referências para você? E como foi seu início na música pop?

MeusMeus primeiros passos na música foram na igreja, como vários artistas. Era muito incrível, pois 
tínhamos à nossa disposição instrumentos, espaço e equipamentos para fazer nosso som, compor, 
ensaiar e até desafinar kkk e essa minha proximidade com a bateria me fez estar mais inclinado 
para músicas com mais percussão, ritmo e swing. Sempre gostei de soul, black music como Kirk 
Franklin, MaryMary, Raiz Coral, Leonardo Gonçalves e pop como Diante do Trono, Nívea 
Soares, Aline Barros e Fernanda Brun, mas era limitado. Eu só podia ouvir gospel. Ampliei meu 
mundo musical quando saí da igreja aos 24 anos, sendo que com atraso.

EstEstrear em uma pista como DJ no dia do seu aniversário foi marcante para sua memória? Con-
te-nos um pouco como foi esse início de carreira. E como começou a trabalhar nesse contexto.

Eu era host em uma festa do Thiago Araújo na Barra e ele me apresentou o DJ Binho, produtor 
do Galeria Café que me convidou para ser host e personagem em uma das festas da casa (Nós 
Temos Banana). Eu era o “Bananeiro” kkkk – já usava cropped e shortinho (uma pegada carioca/pi-
ranha) quando trabalhava nas festas e incorporei para esta persona. Eu adorava! No Galeria vai 
muito gringo, e era Banana Man pra cá, chama o Banana Man pra lá, tira foto com o Banana Man, 
mas sentia falta de mexer, trabalhar com música, e por ter me tornado amigo de muitos DJs depois 
que comecei a ser promoter e host de festa, me lembro que pensei: “Tá aí vou ser DJ”. Então con-
versei com o Binho – que é meu padrinho DJ – e ele me deu umas dicas básicas. E o curioso foi 
que, naquele ano meu aniversário caiu no dia da semana que a Banana acontecia e achei o mo-
mento perfeito para me lançar. Foi aterrorizante, mas era o que eu queria. Nessa época eu já co-
nhecia os donos e produtores dos eventos (como Jorge Nascimento), então só precisei pedir uma 
oportunidade pra tocar e toco até hoje pra eles.

Tocar em nossa terra tem um apelo emocional, pois sempre temos marcada a presença de 
amigos e apoiadores próximos que nos incentivam. Porém levar nosso trabalho para outras 
bolhas com estilos e culturas diferentes nos demandam coragem e ímpeto. Quais festas no Rio 
mais te marcaram tocar e em que outros estados se apresentou? Poderia nos citar alguns 
labels de destaque?

GaleriaGaleria Café, minha casa onde tudo começou. Street Lapa, minha ferveção favorita, bloco Saymos 
do Egito que eu amo demais. Já toquei no Chá da Alice, Pink Flamingo, Black Cat, Festa Mara, 
Up Turn e Queens, todas no Rio. Na Avalon (GO), fui residente da Victoria Haus, toquei na 
GayDay PoolParty, e no Projeto Existo do Centro LGBTS (DF), Free Pop (MS), Festa Gema (MT), 
Fun House (MG), além do Live Set da Impulse Orgulho Latam, que foi transmitido para toda a 
rede deles na América Latina. Já tirei meu passaporte, pois convite para tocar no exterior não falta. 
Assim que a pandemia passar, ninguém me segura. E fico muito feliz de ter tocado nesses e outro 
lugalugares, pois eles me conheceram pelo Instagram, ou já ouviram meu som, ou os produtores cario-
cas curtem meu trabalho e me indicaram, sou muito grato a eles. Não tinha agência, grupo de DJs, 
nada disso, e não precisei puxar o saco de ninguém pra isso (porque puxar saco só do meu namo-
rado kkk).
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Foto de divulgação.

Em quase dois anos de pandemia, se tornou meio que um clichê em abordar esse tema, 
quando o assunto é o mundo de eventos. Em que impactou sua carreira toda essa conjuntura? 
Como sua motivação musical para produzir foi afetada durante o isolamento? E como você 
imagina esse setor e as reverberações da pandemia no futuro?

ImaginaImagina um cara que tinha uma rotina semanal de tocar de quinta a domingo praticamente, e ser 
forçado a parar? Foi horrível! A gente não sabia o que estava acontecendo, como seria, quando 
terminaria, nada. Casas de festas emblemáticas fechando, bares como o “Tô Nem Aí”, que era o 
point internacional gay na Farme, onde eu tocava, também fechando, você se sente em um filme 
de final do mundo. Sou capricorniano, e ter a sensação de incerteza, é desesperador. Poderia ter 
gravado um set por mês e ter subido no SoundCloud? Poderia, mas e o desânimo? Eu não tinha 
vibe pra isso. Mas meu amigo, quando tudo voltar ao normal, teremos que aumentar a segurança 
nasnas festas, porque a galera vai querer curtir insanamente, liberando toda vontade represada em 
dois anos. Eu mesmo serei um deles. Tô logo avisando kkkk

Ouça o SET:
Come Back - Galeria Café Rio

E sobre sua rotina? Se considera “ratão” de academia? Como faz para conciliar seus trabalhos 
de influencer e modelo com sua carreira de DJ? Conta com a ajuda de alguém para te auxiliar 
nesse processo, como cuidar de sua agenda e agenciar novas gigs?

SeSe me preocupar com a frequência em que vou na academia, para manter uma rotina de treino, é 
considerado ser “ratão de academia”, então eu sou kkkkk. Minha estética faz parte dos meus tra-
balhos, e até mesmo para ter um bom condicionamento físico. Ser modelo, influencer, DJ e comu-
nicador, além do Mym Fans, é ter sempre demandas para atender na semana. Teoricamente não 
existe folga kkkkk. Mas graças, que tenho a Jaffé Assessoria, com a Priscila e a Lu (minha assesso-
ra), para me ajudar e também fechar jobs como influencer – elas são incríveis, e tenho também a 
Fernanda, minha amiga, que assessora minha agenda como DJ. Um beijo, meninas.

Em seu último set, o Come Back, você pôde celebrar o retorno do Galeria Café seguindo 
todos os protocolos de segurança. Com uma sonoridade black, swing e com muita atitude. 
Conte-nos um pouco sobre o quão especial foi esse projeto para você?

EuEu amo esse set, porque ele foi trabalhoso pra fazer, pois tive que editar e reduzir todas as músicas, 
para a versão “pocket set”, e também por traduzir o que o Galeria representa pra mim. Um lugar 
de mistura, de diversidade, e no set vou do black, para o funk, do trap para o pop disco, que foi 
uma delícia fazer. Mas tem set novo já pronto e inclusive com meu primeiro LiveSet para um novo 
projeto, que vai ao ar em breve.

https://soundcloud.com/felipe-ferreira-396/set-come-back
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Você nos contou que planeja lançar sets 
em collab. O B2B com estilos diferentes é 
uma experiência bastante enriquecedora 
musicalmente falando, você acredita que 
a coragem para abraçar esses novos pro-
jetos vem desta evolução? Conte-nos um 
pouco sobre esta ideia e se puder adian-
tar é claro, quem fará parte desta parce-
ria?

Quero ir além do pop e assumir a identida-
de de DJ Open Form, e esse projeto será a 
melhor forma de desenvolver isso e 
também mostrar a minha versatilidade (por-
que adoro ser versátil…rs). Tenho amigos 
que são DJs de tribal, deep house, pop, 
funk, trap, hip hop e será delícia e divertido 
fazer esse B2B. O mood do set será defini-
do por eles e vamos combinando nossos 
estilos até a definição do set. Tenho um 
amigo que admiro muito e que foi a primei-
ra pessoa que pensei quando elaborei a 
ideia, que é o DJ Foxx (ele nem sabe disso), 
e quero muito dar início com ele.

Foto de divulgação.

Sobre suas influências e memórias musicais; com seu histórico religioso, como você imagina 
que a sua memória musical se desenvolveu? Como é para você hoje tocar músicas que eram 
hits na sua época de infância e adolescência, mas que por razões religiosas não estavam inseri-
das no seu contexto cotidiano.

Eu adoro nostalgia, e todos amamos quando uma música marca algum momento especial no pas-
sado, porque ao escutá-la revivemos aquilo. E quando em algum momento do set eu toco “Doo 
Woop” (Lauryn Hill), “Bump Bump Bump” (B2K feat Diddy), ou “Jeito Sexy” (Fat Family), me 
lembro de um dia na adolescência a gente na casa de uma amiga da igreja, assistindo aquelas co-
letâneas de dvds piratas de clipes de hip hop, eu imitando a Sasha em “I’m Still in Love With You” 
do Sean Paul kkkkk e depois a noite indo pro culto e pedindo perdão a Deus por ter ouvido e dan-
çado a “música do mundo” kkkkkk (gente, eu era muito certinho kkk). Mas a minha música nostálgi
ca é “Love On Top” (Beyoncé), que marca o período que eu decidi sair da igreja e me assumir gay, 
e hoje posso imitar a Sasha, a Beyoncé, a Rihanna, e até a Pocah fazendo as prostitutas do GTA, 
que não vou me sentir culpado.

Com alguns anos já de pista, seu amadurecimento musical é nítido e evidenciado em suas 
apresentações e trabalhos publicados, poderia nos contar um pouco sobre como é isso para 
você, e como você lida com cada vitória alcançada ou desafio superado? Como você descreve-
ria sua evolução?

Eu não quero ser mais um DJ de Pop do Rio, que é bonitinho, gente boa. Por aqui o que mais tem 
é DJ e todo mundo tá virando DJ, ok, mas quero que quando alguém citar meu nome as pessoas 
saibam quem é, como é o meu som. Por isso desejo ampliar meus conhecimentos e técnicas, pro-
duzir música e criar remixes com a minha vibe, pra não apenas tocar nas festas mais famosas do 
Brasil, mas para fazer turnê com cantores, e ser reconhecido como o querido amigo Felipe Mar, 
Pedro Sampaio, que são destaques no Brasil, e também como DJ Vintage Culture, Dennis, Alok, 
que são conhecidos pelo mundo. Por que não rs?

E hoje, quais estilos te tocam além do POP, como eles influenciam seu trabalho? Você é conhe-
cido por apresentações com mixagens que passeiam por vários estilos diferentes.  Algum 
outro estilo em específico te atrai? Toparia abraçar um estilo diferente do POP para diversifi-
car seu trabalho?

NaNa minha casa escuto R&B praticamente o dia inteiro. ChloexHalle, H.E.R, Mahalia, Erykah Badu, 
Ama Lou, Jorja Smith, Jhené Aiko, Doja Cat, Jazmine Sullivan, Snoh Aalegra ficam roucas! Eu 
adoro a melodia, o flow, o swing. Além de as vezes achar que nasci na década errada, porque 
adoro o disco e soul dos anos 70 e 80, que agora estão recebendo releituras do pop com Bruno 
Mars, Dua Lipa, Doja Cat, The Weeknd, Lady Gaga. Sobre outros estilos, eu quero explorar mais 
o afrobeat, o eletrônico (que já toco eventualmente), o pagode baiano e o soul.
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igor sá:
colunista música.

FACEBOOK

MYM.FANS

YOUTUBE

Felipe, mais uma vez foi uma honra para a Colors DJ conversar com você e poder conhecer um 
pouco mais de você e do seu trabalho, agradecemos sua disponibilidade e atenção em partici-
par da entrevista de Revelação da revista representando o Pop nesta edição. Gostaria de 
pedir para finalizar com uma mensagem para quem acompanha sua carreira e curte seu som.

Fora Bolsonaro. Quero vacina e se cuidem! Obrigado Colors e Igor, beijos.

Ah! Não deixe de conferir o editorial de fotos lançado com exclusividade na Colors!

Siga os trabalhos do DJ Felipe Ferreira:

SOUNDCLOUD

INSTAGRAM

TWITTER

Em nosso papo você nos contou sobre seu 
trabalho no Mym fans, como é para você 
atuar publicamente na noite e ao mesmo 
tempo trabalhar com esse tipo de platafor-
ma, já passou por alguma situação cons-
trangedora ou delicada com algum fre-
quentador simplesmente por estar mais 
acessível durante o evento?

Na minha cabeça é normal e administro bem, 
o problema está na cabeça das outras pesso-
as que não sabem fazer o mesmo. O Lipe 
Scorpion, que é minha persona mais sensual 
no Mym Fans, é diferente do DJ Felipe Fer-
reira, tanto que nem vínculo uma mídia social 
a outra. Contudo, sempre tem alguém que 
me vê tocando, quer passar a mão onde não 
deve, fala alguma coisa inapropriada, e eu 
não vou deixar de ficar na pista e ir pro cama-
rote, por causa dela. Eu as advirto, e não 
deixo passar despercebido, porque eu gosto 
de estar no meio do fervo, curtindo junto. 
Algo que precisamos aprender, mesmo se 
tratandotratando de Comunidade LGBT é que assé-
dio é assédio, caso contrário, replicamos o 
mesmo comportamento nojento de alguns 
homens héteros com as mulheres.

Foto de divulgação.

Felipe Ferreira. “
Algo que precisamos aprender que …
assédio é assédio, caso contrário,
replicamos o mesmo comportamento
nojento de alguns homens héteros…

“

Em seu projeto de sets temáticos haverá essa experiência? Poderia nos falar um pouco sobre 
esta proposta? Planeja apresentar nesse trabalho solo uma pegada nova do DJ Felipe Ferrei-
ra?

Eu não curto muito silêncio, então pra qualquer coisa que vou fazer, coloco música – tipo trilha 
sonora em filme. Quando acordo, quando vou dormir, quando vou tomar banho, andar na orla, pra 
academia, arrumar a casa, na praia, momento com o boy, me arrumando pra ir em alguma festa… 
todos fazemos isso. E por que não criar um set para esses momentos? Sendo que serão músicas 
que adoro ouvir. Então será muito pessoal. Minha ideia não é ser “comercial”, e sim apresentar 
mais de mim. Eu gosto de compartilhar as músicas novas que descobri, que fogem do hit, do que 
é pop, e as pessoas conhecerão novas sonoridades.

https://soundcloud.com/felipe-ferreira-396
https://www.instagram.com/djfelipeferreira/
https://twitter.com/scorpionlipe
https://www.facebook.com/Felipe-Ferreira-1851927325066529/
https://mym.fans/Lipescorpionrj
https://www.youtube.com/channel/UCVLciEk4wCtGzsAjZOIpuQQ
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"A MÚSICA ME PEGOU"

DJ Yonoid 

Drag do Led
DJ Giovanipa

“Demonize of Bitch”,
primeira original mix
com um curta manifesto

de10 minutos

130MPM

COMO SUPERAR
DESAFIOS DENTRO
DA INDÚSTRIA MUSICAL

Elisa Audi

A DJ sulista que
chamou a atenção
da Macedônia

DJ amanda



22

Assista ao vídeo
Bass Bumpers

The Music's Got Me
(1992 Charismatic Mix)

Já rodou muitas noites importantíssimas da cena underground brasileira e teve reconhecimento in-
ternacional com seus sets divulgados pelo grupo Detroit Techno Militia (Detroit, MI) e pelo selo 
belga Motorcitysounds, participando também do festival virtual Charivari Detroit ao lado de 
grandes lendas como Juan Atkins, Terrence Parker, Delano Smith e Rick Wilhite.

Atualmente é residente e mentor do projeto Hi Tek Soul, que rola há 6 anos no centro de São 
Paulo, e contará um pouco sobre toda a sua trajetória nessa entrevista especial de Ícone do mês. 
Confira agora!

Fale um pouco sobre a sua infância e adolescência musical.

DesdeDesde os 4, 5 anos de idade eu tinha a mania de pegar os discos de vinil que tinham em casa, e 
botar numa pequena vitrola que havia ganhado do meu pai pra tocar. Pegava os discos de casa 
que meus pais ouviam mesmo, tipo Roberto Carlos, LPs com trilhas sonoras de novelas e afins. Mas 
lembro que uma coisa que marcou na minha vida foi quando um tio chegou com o disco “Thriller”, 
do Michael Jackson – lembro que achei a capa incrível, assim como as músicas. Depois liguei na TV 
e vi o clipe também, fiquei fascinado. Na minha adolescência, como vivia num bairro muito perigo-
so, acabava ficando muito tempo no quarto ouvindo programas de rádio, era início dos anos 90 – 
tocavatocava muita dance music na rádio. Ouvi uma música chamada “THE MUSIC’S GOT ME” do BASS 
BUMPERS e aquilo revirou minha cabeça – na mesma época descobri os programas Lunch Break, 
onde tocavam DJs de várias casas noturnas de SP, o programa Garage 70 do Ricardo Guedes e o 
programa da Sound Factory, na Metrô FM. Isso tudo fez com que eu começasse a comprar discos 
de vinil ainda moleque e na escola quando tinha som, eu era sempre o cara que levava discos ou 
fitas – já era o DJ sem ter muita ou nenhuma ideia do que aquilo realmente era.

Suas referências antes de se tornar DJ profissional, quais eram?

Primeiro deve ter sido o Ricardo Guedes (ouvindo pela rádio), depois comecei a sair para clubes 
ainda moleque, especialmente a Sound Factory Penha – quando fui naquele lugar minha vida 
mudou. Então os DJs da Sound Factory, Julião, GU, Ilya Simone, GKD, Marky, acho que foram 
minhas primeiras referências.

Quando criancinha já pegava os 
discos pra tocar em sua casa, e 
acabou levando isso pra vida, pois a 
música o pegou de verdade. Conhe-
çam a história do DJ Yonoid.

Jairo Silva, paulista, nascido nos anos 
80, é o ícone do underground deste 
mês na Colors DJ Magazine. Ele que 
tem um dos acervos de vinil mais in-
vejáveis da cena, colecionando os 
discos desde os anos 90, e que 
sempre traz grandes influências de 
Soul,Soul, Disco e Funk, mas com muita 
House de Chicago e o Techno de De-
troit.

Foto de divulgação.

“A música me pegou”

https://www.youtube.com/watch?v=McALJvxOLUQ
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Foto de divulgação.

Como é pra você passar por diversas fases da cena eletrônica brasileira?

Um aprendizado. Vi muita mudança, gerações diferentes, época do reinado dos clubes, depois o 
domínio das festas independentes e pequenas, festas underground pela cidade.

Qual a sua visão do underground de hoje em dia?

AA cena underground cresceu bastante, você vê artistas de todos os tipos, desde performers a artis-
tas visuais, DJs etc. Acho que falta um pouco mais de abertura além da bolha, especialmente para 
artistas da periferia, tem muita gente da quebrada escondida por aí querendo mostrar seu trabalho 
– foi uma das coisas que me motivou a começar a fazer festas.

Foto de divulgação.

Quais pessoas te ajudaram no início de 
tudo?

MeuMeu pai, que mesmo não achando o cami-
nho ideal, sempre me deu uma força, 
mesmo sendo de família humilde, ele me 
deu os primeiros toca discos e nunca deixou 
de me incentivar. Meu irmão, que foi muito 
parceiro no meu início como DJ, a gente 
comprava até discos junto. Nagel Noronha, 
nana época promoter da Loca, foi o primeiro a 
me dar oportunidade para tocar em um 
clube numa noite realmente importante na 
cena underground. DJ Gu, que além de 
mentor, me ajudou muito a arrumar as pri-
meiras gigs – como ele na época trabalhava 
numa loja de discos chamada Techno Re
cords na Galeria Ouro Fino (junto com o DJ 
Edinei da Loca), sempre me indicava para 
entrar no line up da casa onde tive a oportu-
nidade de tocar várias vezes.

Como foi o início de sua carreira?

EuEu já comprava discos desde moleque, e na época era moda entre a molecada na zona leste criar 
equipes de som. Então um amigo meu sabia que eu tinha alguns discos e às vezes me chamava pra 
tocar umas 3 músicas – eu não tinha ideia de como mixava, só comecei a entender quando colo-
quei as caixas do meu lado enquanto treinava em casa, percebi que errava tudo aí e comecei a me-
lhorar. Mais tarde começaram a rolar as festinhas em Garage, geral na quebrada frequentava a 
Sound Factory e Freedays, então todo mundo curtia mais ou menos o mesmo som. Era fácil reunir 
a galera, e com o tempo comprando discos na Galeria 24 de Maio, fiquei amigo do DJ Gu, que era 
DJ residente da Sound Factory Pinheiros. Esse aí me ensinou muita coisa no começo, inclusive me 
indicando para algumas festas.

Assista ao vídeo
Sound Factory Penha

Lembranças que marcaram Epoca

https://www.youtube.com/watch?v=sjKv4a1aPRI
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Como foi participar do festival virtual Charivari Detroit?

Uma surpresa! Vi na caixa de Spam uma mensagem de Todd C Johnson me convidando pra fazer 
parte de um festival virtual. Me perguntei como meu som chegou nele, fiquei bem feliz! O festival 
teve uma audiência absurda, foi gratificante ver tanta gente acompanhando e gostando do meu 
som, especialmente da cidade que é a minha maior referência musical.

Quais as suas influências atualmente?

GostoGosto de ouvir de tudo, desde rock, hip hop, funk, soul, jazz, trilha sonora de games e até música 
clássica.

Como você enxerga esse período turbulento em que estamos passando por conta da pande-
mia?

Insano e triste, vi notícias de muitas pessoas que perderam a vida e perdi também amigos nesta 
pandemia. Infelizmente no Brasil temos um governo que está jogando contra, mas mesmo com 
tudo isso, espero que logo todos sejam vacinados e as coisas melhorem.

O que tem feito para o grande retorno no pós pandemia?

Musicalmente tenho pesquisado mais do que nunca, além de estar mexendo com produções, 
acabei tendo mais tempo pra isso. Espero que logo possamos encontrar todos os amigos com 
saúde numa pista de dança.

Assista ao vídeo
DJ Yonoid - Hi.tek Soul
@Trackers 14-02-2019

Fale um pouco sobre o reconhecimento que você teve fora do país.

IssoIsso é a magia da música! Às vezes você não tem idéia de onde pode chegar – eu já tive set divul-
gado pelo pessoal do Detroit Techno Militia, que uma vez entrou no meu Soundcloud e pediu pra 
divulgar. O mesmo ocorreu com o Label MotorcitySounds, da Bélgica, do meu amigo Klaina (ME-
LODYMATHICS). Tem os amigos do Vocoder, um label da cidade do México que tem fortes laços 
com Detroit, inclusive fizemos alguns eventos virtuais juntos nessa pandemia. Fui convidado 
também para tocar no Festival Virtual Charivari Detroit, e recentemente para um evento virtual da 
Tec-Troit também de Detroit. Eu acho incrível que meu amor pela música tenha atravessado fron
teiras.

Quais pessoas você percebe que fez a diferença te apoiando durante todos esses anos de car-
reira?

Meus pais e meu irmão sempre, todo o pessoal que sempre me ajudou muito nas festas Hi Tek 
Soul, que eu faço há mais de 6 anos (obviamente passando por um break por conta da pandemia), 
vários artistas diversos, amigos, DJs que sempre deram suporte à festa – se for citar nomes vai ficar 
uma lista extensa e sempre vai faltar alguém.

Foto de divulgação. Yonoid em sua festa Hi Tek Soul, quando rolava no Trackers no centro de SP.

https://www.youtube.com/watch?v=DxbzWaFnHzs
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REPORTAGEM DE
diego aganetti.

Confira agora a playlist especial que criamos com as músicas que o DJ Yonoid mais escutou 
nos últimos meses:

Assista ao vídeo
DJ Yonoid

Lov.e Club 23-02-2007

Por fim, qual o episódio que mais te marcou durante todos esses anos?

UmaUma vez que toquei no Lov.e, meados dos anos 2000, era a casa do momento – Mau Mau era resi-
dente da noite chamada Technova (que rolava às sextas feiras) e eu ia abrir a noite, Mau Mau toca-
ria em seguida. Ele atrasou um pouco e acabei fazendo um set de 3 horas, com a pista cheia. Mau 
Mau foi uma das referências quando comecei e foi a primeira vez que dividi a cabine com ele, 
estava emocionado. Lembro que quando o homem chegou e passou por trás da cabine com os 
discos pra tocar pensei “Caramba é o Mau Mau” – minhas pernas começaram a ficar bambas, hoje 
lembro e acho engraçado.

Assista ao vídeo
DJ Yonoid

HitekSoul at bar do netão
14-02-2020

De toda a sua vivência em muitos clubs brasileiros, 
quais você tem lembranças que gostaria de dividir 
com a gente?

AsAs primeiras gigs com pista cheia, que foram na Loca 
– começo dos anos 2000, onde os meus dedos fica-
vam suados, e quando a pista reagia eu abaixava a 
cabeça pq era muito tímido na época. Ter tocado al-
gumas vezes no Lov.e, que foi um dos clubes mais 
importantes na fomentação da cena paulistana. As 
primeiras gigs fora da cidade, que pra mim era como 
umum sonho. Lembro da primeira gig que toquei fora 
de São Paulo, no Rio de Janeiro – eu era totalmente 
inocente e amador, os caras me convidaram, não 
falei sobre cachê, fui de busão, a festa lotou, tinha 
mais de 1000 pessoas e saí sem nenhum real no 
bolso (mas ficou o aprendizado rs). As gigs em Porto 
Alegre, que sempre foram incríveis. O Trackers, que 
foifoi o clube que me abriu as portas e fiz a minha festa 
Hi Tek Soul por anos, onde fiz muitos amigos, apren-
di muito e dividi a cabine com DJs incríveis. O Bar do 
Netão (na Rua Augusta), onde estava fazendo as 
festas antes da pandemia e lá sempre superou as ex-
pectativas.

Foto de divulgação.

https://www.youtube.com/watch?v=yVEFr3zlqeo
https://www.youtube.com/watch?v=V92GX8nGmKg
https://open.spotify.com/playlist/20PpAssrfOHEkh3Ok8ZKVg?utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
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Kukua Dada

Além de cuidar bem da saúde própria, para poder ter condições dignas de escrever de forma boa 
e notória, a cisgeneridade, bem como a branquitude e todos os lugares sociopolíticos que, numa 
condição política-hierárquica, são melhormente privilegiados, há a necessidade de cuidados por-
menores quando se refere a existências marginalizadas.

Travestys, homossexuais, bissexuais, poligâmicos assumidos, pessoas intersexo, assexuais e todas 
as pecualiridades existenciais. Me refiro a estas. Com o advento da academia como base sociopolí-
tica do “CIStema” (creio que desde a criação da mesma, rs), essa necessidade de encaixotar ques-
tões e/ou pessoas em siglas alfabéticas se tornou algo comum. Antigamente eram referentes a 
questões de trabalho, questões profissionais, termos acadêmicos. Conforme os tempos se moder-
nizaram, pessoas entraram no meio de forma latente, até.

Com isso, a síndrome que chamo a do “pesquisador acadêmico” (pesquisador o qual normalmen-
te é cisgênero e branco, caso haja levantamento de números reais no decorrer dos anos) se tornou 
desde do início da Era de Aquário (2010) até hoje algo bem comum. Um acadêmico pesquisa so-
ciológica, filosófica, politicamente para entender grupos que diferem de uma representatividade 
própria. Tudo que foge da heterossexualidade, branquitude, ancestralidade europeia, cisgenerida-
de, às vezes até da própria colonialidade é alvo de estudo.

E isso também afeta os colunistas da Colors DJ Magazine, não nos enganemos. Existem bastantes 
que carregam essa síndrome sem às vezes nem perceber e a proposta da revista é realmente ser 
colorida, chamar diversos tipos de colunistas de diversos grupos sociopolíticos e dar voz a cada um 
deles. “Então qual a solução, para quem no caso vê isso como uma problemática, Kukua?”

OO cuidado quando se quer referir a existências que não têm as mesmas peculiaridades que a sua 
mesma, por exemplo. Se uma pessoa branca quer falar sobre pessoas negras, sejam estas DJs ou 
não, é interessante que haja um contato com uma pessoa negra vindo da pessoa branca referente 
à parte da referência. O mesmo deve ocorrer quando a cisgeneridade quer falar da travestilidade, 
da intersexualidade. Ou quando a heterossexualidade quer falar da homossexualidade, bissexuali-
dade, pan, a, polissexualidade e afins. Esse cuidado pormenor supracitado evita desavenças, cha-
teações, referências chulas ou até pobres as quais às vezes nem foram criadas com a intenção de 
seserem como tal.

Enkantada,

Opinião sobre a coluna Indústria do Pink Money: Quanto vale o seu dinheiro

Os cuidados necessários
dos colunistas cisgêneros

https://colorsdj.com/coluna-barbara-anastacio-08/
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A parceria de um designer, de um ilustrador e de uma fera no Google forma a agência digital Ivan 
T. Design Studio. Atuando há oito anos no mercado, traz um espírito inovador, desenvolvendo so-
luções para projetos que exijam um design inteligente e criativo, associado ao rigor conceitual e 
apuro técnico. 

Ivan T. tem mais de 19 anos de carreira, como designer gráfico, digital e web, trazendo a dinâmica, 
agilidade em projetos ousados e criativos. “Amo o que faço, porque posso colocar a criatividade 
em prática todos os dias”, conta.

Mas além de toda experiência dele, Gustavo R., 12 anos como designer gráfico e ilustrador, tra-
zendo em seu portfólio trabalhos com técnicas digitais e pinturas em aquarela, e Vanessa M., com-
pletam a equipe com todo seu vasto conhecimento nas ferramentas do Google, com foco no 
rankeamento orgânico para os sites produzidos pelo Studio.

“O mais incrível em trabalhar com design é poder transformar os projetos e ideias em ARTE! Nos 
projetos gráficos de nossa equipe: logotipos, identidade visual, criação e finalização de materiais 
promocionais. Acompanhando passo a passo, desde o desenvolvimento e criação, até a impres-
são final”, conta Ivan.

Transformando sua ideia e projeto em Arte

https://www.instagram.com/p/CPIhPz5n0d-/?utm_source=ig_web_copy_link
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A agência traz em sua cartela de clientes, nomes fortes como, a Colors DJ Magazine, e DJs: Cacá 
Werneck (RJ), VMC (SP), Vlad (SP), Fabio Luigi (Londres), Omar Rodriguez (Chile), Strappa (RJ), 
Paulo Pringles (SP), Thiago Costa (SP), entre outros deejays, empresas e profissionais de diversos 
ramos de atividade.

(11) 97721-8514

www.ivantdesign.com.br

INSTAGRAM

Para os digitais, eles entram em uma área de grande mix, criando projetos de mídia visando as es-
tratégias de marketing para promoção de seu produto ou serviço.

E por fim, na web são responsáveis pelo planejamento, elaboração, criação, rankeamento e usabi-
lidade de sites e e-commerces, procurando sempre adequar a linguagem visual às características 
e às necessidades dos clientes e usuários da home page, sempre preocupados com a funcionalida-
de e com a atratividade. “Ao lado da criatividade e experiência, prezamos pela sensibilidade esté-
tica apurada, design sofisticado e que cause impacto.”

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977218514
https://www.instagram.com/ivant_design/
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Em entrevista à Colors DJ Magazine, a artista rememora a própria trajetória, trazendo o processo 
de produção musical e a experiência em diferentes musicais. 

Como iniciou esse gosto pela música eletrônica, levando a fazer dela uma parte significativa 
da sua vida? 

AcAcredito muito no destino e missões que temos aqui na Terra. Através da música eletrônica acredi-
to que possamos trazer boas energias e sentimentos positivos para as pessoas que estão ali pre-
sentes. Sem dúvidas, a música foi e sempre será minha maior fonte de energia. Quando subi no 
palco pela primeira vez, senti que pertencia àquele mundo.

Monic (BR). “
Através da música eletrônica acredito
que possamos trazer boas energias e
sentimentos positivos para as pessoas
que estão ali presentes.

“

Monic também carrega passagem por grandes eventos da cena brasileira, como Universo Para-
lello, Soulvision Festival (SP), Mandallah (MG) e Playground. Ela também já se apresentou em 
clubes consagrados da noite paulistana, dentre eles D-EDGE (SP), Clube dos Lenhadores (SP), 
Orfeu (SP) e Techno Room (SP). 

Em tempos pandêmicos, ela ainda é a anfitriã do Web Festival MMBFF (@musicismybfff), festa 
online que já contou com a presença de nomes reconhecidos nacionalmente, e reuniu artistas dos 
mais diversos âmbitos: de DJs a artistas visuais, trazendo múltiplas experiências aos espectadores.  

A aposta mais recente da artista é o lançamento da track “Lancellotti”, prevista para agosto pela 
gravadora Forbes Music. A música traz uma mensagem focalizada no tema da renda básica para 
todos, uma clara manifestação diante de um país com tal desigualdade social. “Sem caridade não 
há salvação”, destaca Monic.

Monic, um dos nomes ascendentes 
do Techno brasileiro, é o destaque 
deste mês. A nordestina, com quase 
dez anos de carreira, traz na baga-
gem raízes nordestinas e conheci-
mentos adquiridos em São Paulo. 

A DJ e produtora Monique Rocha, 
mais conhecida pelo pseudônimo 
MONIC (BR), é uma artista nascida 
em solos alencarinos, onde também 
iniciou uma trajetória no mundo da 
música. Atualmente radicada em 
São Paulo, ela conta com várias 
trackstracks de própria autoria nas maiores 
plataformas de streaming.

No EP “Take a Ride - The Remixes”, 
com 23 faixas exclusivas, ela une o 
som de onze artistas dos mais diver-
sos estilos sonoros. Seu último EP 
“PARANOIA”, lançado pelo selo 
TRATORE, em parceria com DANIEL 
PEIXOTO E RØCCA já ultrapassa 50 
milmil plays. Apontada pela revista 
DJane Mag Brasil em 2020 como 
produtora destaque do Techno na-
cional, a produtora vem consolidan-
do carreira na cena nacional. 

Foto de divulgação.

MONIC: A nordestina que está fazendo seu nome na cena
Techno Brasileira
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De onde vêm as referências da Monic? Como funciona o processo de desenvolvimento criati-
vo para uma track?

Sem dúvidas, minhas maiores referências são Dave the Drummer, Chris Liberator, Astrix e, claro, 
cresci ouvindo MADONNA, a mãe de todas.

Sobre o meu processo criativo, costumo sempre produzir pela manhã, acho que as ideias ficam 
mais claras. Sou apaixonada no Ableton, amo conseguir me expressar musicalmente, é algo liber-
tador.

Conta para a gente como foi participar de um evento das proporções que é o Universo Paral-
lelo.

Pode parecer clichê, mas sem dúvidas foi a realização de um grande sonho. Eu sempre almejei 
participar daquele universo libertador que é o UP.

Créditos: HypeCam.

Créditos: Happy Holi.

Quais foram os primeiros obstáculos que você encontrou no início da sua carreira e como fez 
para desviá-los? 

Em 2012, assim que tive minha primeira apresentação oficial, encontrei meu maior obstáculo: a an-
siedade!  

Nunca falei sobre, mas foi muito difícil no começo. Eu tinha crises de pânico antes de subir no 
palco, mas sempre concluía minhas apresentações e, no final do meu show, o sentimento de re-
compensa do público me confortava. Sempre valeu a pena!  

Outro problema que me incomodou no início foram alguns episódios de sexismo que eu encontra-
va dentro da cena eletrônica composta, quase sempre, por homens e que acabavam diminuindo 
minha presença por eu ser mulher, ou me objetificando e sexualizando de alguma forma. Isso 
acaba acontecendo muito de uma DJ ser contratada mais pelo seu estereótipo do que pela sua 
arte em si. 

Monic (BR). “
Isso acaba acontecendo muito de
uma DJ ser contratada mais pelo
seu estereótipo do que pela sua
arte em si. 

“
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Créditos: Vanis Nascimento. Créditos: Monic.

Em 2016 você fez uma apresentação no Egito. Conta para nossos leitores como foi a experi-
ência de tocar em um país com uma cultura totalmente diferente da brasileira. 

O Egito é maravilhoso, é uma cultura incrível. Eu sou completamente grata à música por ter pro-
porcionado uma experiência tão enriquecedora como essa. Todos nós deveríamos conhecer o 
Egito, hoje eu tenho grandes amigos e fãs no Cairo, é surreal essa troca de energias e conheci-
mentos que a música te proporciona.

Você acha a cena de São Paulo aberta a artistas de outras regiões? Como aconteceu o proces-
so de conquista de espaço dentro da noite paulistana?

A cena de São Paulo é maravilhosa. Tive oportunidades de conhecer muitos projetos incríveis e 
criar muitos contatos que acabaram virando amigos. Eu acho a cena paulistana super inclusiva, 
você consegue encontrar espaços para as mais diversas visões e conceitos.  

Estou em São Paulo há 5 anos e, desde que cheguei aqui, tudo se transformou. Aqui comecei a es-
tudar produção de música eletrônica e acabei descobrindo uma das maiores paixões da vida. Sem 
sombra de dúvidas, vir para SP foi o alicerce de todos os resultados que estou colhendo.

Assista ao vídeo:
Monic

Egypt Tour

Créditos : Egito Tour.

Eu acredito muito em energias e sabia que lá era o festival no Brasil que mais iria me encantar.  

Toquei em duas edições, a primeira no Palco Tortuga e a segunda no Palco do UP CLUB. A se-
gunda apresentação foi antes do réveillon de 2020, encerrando o ano da forma mais GRATA possí-
vel.  

https://www.youtube.com/watch?v=PnxMc2_8shA
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Ser DJ na pandemia não está sendo algo fácil, a classe artística tem sofrido muito. Quais as 
formas que você tem encontrado para dar continuidade ao seu trabalho mesmo estando 
longe das pistas? 

EuEu sobrevivia 100% da música, então logo que parou tudo foi um grande desespero nas primeiras 
semanas. As lives e meu projeto de Web Festival me ajudaram muito a enfrentar essa ruptura re-
pentina com as pistas. Quanto à questão financeira, com mais calma eu consegui pensar em uma 
saída de emergência que agora já virou um negócio. Eu sou formada em Gestão em Gastronomia, 
então tive a ideia de criar uma padaria virtual, as Filhas do Trigo.

Produzo pães artesanais de fermentação lenta e assados na panela de ferro, feito com muito amor. 
Comecei vendendo para amigos e agora recebo encomendas de diversas pessoas. 

As encomendas podem ser feitas pelo perfil do Instagram @filhasdotrigo

Para finalizar, mande uma mensagem para nossos leitores: 

“Não desistam de lutar, acreditem no processo de vocês, acreditem nos seus sonhos. Você é 
FODA!” 

A imagem da capa  faz parte do acervo de fotos do próximo lançamento da artista intitulado “Lan-
cellotti”. Foto: WHERB.
Fashion Photographer & Filmmaker: WHERB
Stylist: Márcia Jorge
Beleza: Raul Holanda

Monic (BR). “
Não desistam de lutar, acreditem no
processo de vocês, acreditem nos seus
sonhos. Você é FODA!“

MMBFF  YOUTUBE

MMBFF TWITCH

Créditos: Web Festival MMBFF.

Créditos: Múscia eletrônica Solidária.

Atualmente você é a anfitriã de um Web Festival. Como surgiu a ideia de realizar um evento 
online e quais foram os impactos desse projeto?

A MMBFF surgiu durante a pandemia. Eu participei de algumas festas virtuais e vi uma forma con-
creta de tentar uma maior proximidade com o público nesse período pandêmico, e de trazer os 
mais diversos tipos de entretenimentos. Tive a honra de ter meu namorado Gabriel Rocca e meus 
melhores amigos Igor Fonteles e Marcio Motor me dando suporte nesse projeto.

Está sendo muito gratificante poder conectar tantos artistas incríveis do Brasil inteiro – já tivemos 
mais de 80 artistas no nosso time, sou extremamente grata a todos eles. Em um rolê on-line conse-
guimos reunir DJs, performers, artistas plásticos, grafiteiros, entre outras diversas formas de artes 
dentro de lives que chegavam a durar até 12 horas.

https://www.youtube.com/channel/UCCsuQ44b35kyc8mvD8Zz3AQ
https://www.twitch.tv/musicismybff
https://www.instagram.com/filhasdotrigo/
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reportagem de
Igor Fonteles.

MONIC (BR)

INSTAGRAM

https://linktr.ee/monicsound
https://www.instagram.com/monicsound/
https://open.spotify.com/artist/4wK19pVMrkr04sLt1l4vIn?si=M8rxGRBeRPOTno4F3BPypg&utm_source=embed_v2&go=1&play=1&nd=1
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FLY

Macau e a cantora norte-americana Tabitha Fair acabam de lançar oficialmente nesta sexta, 16 de 
julho, o novo single “FLY”. A música convida você para um vôo livre rumo à felicidade. A letra cati-
vante e o refrão chiclete, prometem conquistar os amantes da Dance Music.

A parceria entre o produtor e a cantora aconteceu em 2020, em meio a um cenário cheio de incer-
tezas. “Essa faixa foi composta quando o mundo estava passando pelo momento mais difícil. Nós 
nos conhecemos por meio do produtor Lionel Vargas, o LP, que assina a produção executiva deste 
trabalho. Ele me apresentou o Macau e nós nos juntamos, em videoconferência, para compor a 
música . ‘FLY’ fala, não só sobre a vontade de viver dias melhores, mas convida as pessoas a se 
unirem e se amarem mais. Afinal, vivemos em um mundo polarizado e a única forma de nos unir-
mos é por meio da música”, revela a cantora.

Tabitha Fair cresceu no estado de Oklahoma cantando na igreja de seu pai, o que logo despertou 
o talento para o canto. Ela foi vocalista da banda TNTDuo e também já se apresentou como ba-
cking vocal de vários famosos, incluindo U2, Lady GaGa, Amy Grant e Celine Dion.

Macau, radicado nos Estados Unidos, vive novos ares com o lançamento de ‘FLY’. O premiado DJ 
e Produtor, que é conhecido por fazer parte da dupla ALTAR e que já alcançou o primeiro lugar 
nos charts da revista americana Billboard, abre a sua carreira internacional focando no mercado 
Pop da House Music. “Fly é um divisor de águas em minha carreira. É um dos vôos que sempre 
quis fazer. Vou levar a minha música para um âmbito mais comercial. Torná-la plural, para que al-
cance os mais diversos públicos do mundo. Por isso o refrão da música diz: ‘Vamos voar. Voar, todo 
mundo junto.’ E é com essa vibe que desejo levar alegria para o coração das pessoas”, comenta 
Macau. Macau. 

Por tudo isso, a Colors DJ te convida agora pra viajar e se entregar ao vôo mais alto de Macau e Ta-
bitha Fair! Aperte o play e abra as asas da sua imaginação ao som de ‘FLY’!

Redes Sociais:

FACEBOOK

INSTAGRAM

SOUNDCLOUD

LANÇAMENTO | Macau e Tabitha Fair decolam com novo
single FLY!

https://fanlink.to/fly-macau-tabithafair
https://www.facebook.com/djmacaumusic
https://www.instagram.com/djmacau/
https://soundcloud.com/djmacau
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LETRA DA MÚSICA:

Macau feat. Tabitha Fair - Fly

Gonna make you fly
Gonna make you fly
Gonna make you fly
Gonna make you fly

It doesnIt doesn’t seem right
That you have wings
And don’t have the sky
Have the sky
You don’t have to feel like
You have lost your mind

Come along with me right now
Let us fly to a place we can set you fLet us fly to a place we can set you free
Open up your arms 
Make‘ m stronger
Strong as they can be

‘Cos we are gonna fly (Ah-I)
We are gonna fly fly fly together 
Reach across the sky (Ah-I)
WWe are gonna fly fly fly forever
We are gonna fly (Ah-I)
We are gonna fly fly fly together 
Reach across the sky (Ah-I)
We are gonna fly fly fly forever

You don’t need to hurry
Can we share another glass of wine
Glass of wineGlass of wine
You better relax
Right here by my side

I’ll never let you down
You can make it
Ain’t nobody gonna love you the way I do
Come a little closer
Grab my hand andGrab my hand and
Hold your head up high

‘Cos we are gonna fly (Ah-I)
We are gonna fly fly fly together 
Reach across the sky (Ah-I)
We are gonna fly fly fly forever 
We are gonna fly (Ah-I)
WWe are gonna fly fly fly together 
Reach across the sky (Ah-I)
We are gonna fly fly fly forever

Together, forever, together, fly
Together, forever, together, fly
Together, forever, together, fly
Together, forever, together

‘Cos we a‘Cos we are gonna fly (Ah-I)
We are gonna fly fly fly together 
Reach across the sky (Ah-I)
We are gonna fly fly fly forever 
We are gonna fly (Ah-I)
We are gonna fly fly fly together 
Reach across the sky (Ah-I)
WWe are gonna fly fly fly forever

Gonna make you fly high for me
Gonna make you fly high for me – for me
Gonna make you fly high for me
Gonna make you fly high for me – for me
Gonna make you fly high for me
Gonna make you fly high for me – for me
Gonna make you fly high for meGonna make you fly high for me
Gonna make you fly high for me – for me
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Trazendo as forças dos 4 elementos e representando culturas diferentes, conheça agora o EP 
AVATAR, de Jeff Valle

O DJ e produtor musical Jeff Valle lançou essa semana (15) o trabalho mais artístico de sua carrei-
ra, o EP AVATAR, que traz a força dos elementos: terra, água, fogo e ar, com elementos sonoros re-
presentando diversas culturas.

Com AVATAR, podemos perceber uma mudança significativa na carreira do DJ, e o processo criati-
vo foi de imersão total: “A proposta era mostrar um novo Jeff Valle em um álbum diferente, artísti-
co. O EP AVATAR é uma expressão artística! A criação foi muito natural, retrata esse meu novo mo-
mento… E com o estudo e idealização de uma faixa original surgiu a FIRE. No processo de criação 
dela acabei tendo a ideia de fazer os outros três elementos”, conta.

Mas a própria essência do deejay mineiro sempre combinou com essa nova fase, “para começar 
sou do signo de Peixes e nós sempre vivemos com os pés no misticismo, seres mágicos… Folclóri-
cos”, e esse mergulho para construir o projeto fez com que Jeff trouxesse sonoridades que lem-
brassem várias culturas, “foi um processo de descobrimento, sempre tive um gosto peculiar para 
a música. Gosto do diferente, inovador e que mantém a minha identidade”, completa.

Mas é claro que ele deveria ser fã da série Avatar – A lenda de AANG, o que fez tudo acontecer 
de forma muito linear: “Eu gosto muito da Série ‘AVATAR – Lenda de AANG’, que acabou me aju-
dando muito no processo de criatividade. Em alguns momentos de idealização das faixas imagina-
va cenas dos dominadores de elementos ao som de cada faixa.”

A faixa “FIRE” foi a primeira a ser criada, sendo assim a escolhida como single inicial de divulgação 
do EP, a aposta inicial do EP: “fogo representa ação, motivação e criatividade, sendo o combustí-
vel e a peça chave para as outras 3 faixas.”

No elemento ar Jeff traz a faixa “AIR”, repleta de sensações: “o elemento ar – Yang corresponde 
ao espectro mental, ao intelecto, à comunicação e ao intercâmbio, sendo a força. É considerado 
quente e frio e a sua faixa traz essas sensações.”

NaNa track “WATER” o DJ esteve na sua zona de conforto, por ser pisciano, e conseguiu trazer a ca-
racterística principal do seu signo, que é a EMOÇÃO: “água,  Yin, meu elemento, foi tão gostoso 
o processo criativo dela! Harmónica, envolvente, feliz e psicodélica. A Água rege as emoções, a 
mente subconsciente, a sensibilidade, os sentimentos, proporciona flexibilidade e nutrição das 
substâncias. Uma faixa cheia de sentimento e emoções”, explica. 

Por último temos ”EARTH”, o elemento terra: “é a praticidade, uma faixa com várias atmosferas, 
a introdução de tambores, sons de metais. Forte e sólida, afinal, a terra vai dando às substâncias a 
sua força e forma, e não podia faltar essas características na faixa.”

LANÇAMENTO | No trabalho mais conceitual e artístico de
sua carreira, Jeff Valle lança o EP AVATAR
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AVATAR

“Tenho me dedicado e pesquisado muito para encontrar novos synths, transformar as faixas profis-
sionais, preencher os espaço das músicas de forma saudável, coerente, criando uma sonoridade 
em que cada elemento se comunique com o outro para que a faixa seja completa. Cada descober-
ta de novos sons é inovadora e inspiradora. Gosto de criar campos harmônicos, elementos surpre-
sa. Essa é a característica que dá ao EP a minha assinatura”, finaliza.

Os últimos remixes que Jeff Valle lançou foram para a faixa “Utopia” (Rafael Barreto) e “Fallen” 
(Rafael Dutra e Fábio Slupie). Ambas as faixas já deram um sinal de que a sua sonoridade passaria 
por algumas mudanças durante esse período de pandemia: “Quando entro em processo de cria-
ção de um remix procuro entender ao máximo a essência da música, a proposta. E ambos os remi-
xes me deixaram muito satisfeito”, comenta.

Ouça agora o novo EP AVATAR, de Jeff Valle.

https://ditto.fm/avatar-jeff-valle
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O acesso à Educação é um dos direitos básicos mais importantes para o desenvolvimento de qual-
quer cidadão e sua inserção na sociedade. Só através da Educação podemos mudar a nossa reali-
dade e a de muitas pessoas, permitindo que cada sujeito construa a sua autonomia de pensamen-
to e pratique sua cidadania de forma plena, além de estar mais preparado para o mercado de tra-
balho. Entretanto, as escolas nem sempre são um ambiente acolhedor para muitas pessoas, ainda 
enfrentamos hoje diversos problemas que vão desde bullying até exclusão. É por isso que se faz 
tão importante a discussão sobre a inclusão social, para que cada vez mais e mais pessoas tenham 
um acesso pleno à educação de qualidade.

Um dos assuntos mais abordados hoje na nossa sociedade é a inclusão social pela busca de uma 
sociedade mais justa que possibilite a todos os cidadãos e cidadãs a oportunidade de acesso a 
bens e serviços, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, entre outros.  Embora 
pareça  um pensamento básico e inato a todos nós seres humanos que vivemos em sociedade, 
nem sempre funciona dessa forma. Ainda há muito em que avançar quando olhamos para diversas 
comunidades de indivíduos excluídos do meio social, seja por alguma deficiência física ou mental, 
cor da pele, orientação sexual, gênero ou poder aquisitivo dentro da sociedade. A inclusão social 
é o conjunto de medidas dié o conjunto de medidas direcionadas à integração dessas pessoas, promovendo a igualdade.

Desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, discute-se a liberdade e a igual-
dade entre as pessoas, instaurando o debate acerca da inclusão social que está cada vez mais rele-
vante na sociedade contemporânea – fator que faz com que as pessoas sejam instigadas a abando-
narem comportamentos excludentes e discriminatórios. Dessa forma, a inclusão social é importan-
te pois combate a segregação social e viabiliza a democratização de diversos espaços e serviços 
para aqueles que não possuem acesso a eles. Essas medidas ocorrem através de políticas públicas 
que são ações temporárias definidas pelo Estado com o propósito de eliminar desigualdades his
toricamente acumuladas e garantir a igualdade social.

Lembrando que até o final do século XIX, ainda que as mulheres tivessem conquistado o acesso à 
escola primária, não era permitido frequentar cursos superiores nem o mercado de trabalho, sendo 
delegadas às funções domésticas. Somente com muita luta do movimento feminista é que as mu-
lheres conquistaram diversos direitos como o voto, o acesso ao ensino superior e consequente-
mente ao mercado de trabalho. Porém, até hoje as mulheres encontram dificuldades como discri-
minações em ambientes científicos, sendo desvalidadas por pesquisadores homens ou recebendo 
menos pelo mesmo serviço. Atualmente, busca-se reconhecer importantes pensadoras, artistas, 
escritoras e pesquisadoras mulheres que tiveram seu trabalho apagado pela história.

Outro exemplo da importância das políticas públicas na educação, são ações afirmativas como as 
cotas raciais, que buscam uma reparação histórica e o incentivo do acesso da população negra à 
universidade. Muitas pessoas que são contra essas ações, por desinformação ou racismo, acredi-
tam que seja uma medida injusta, mas não conseguem refletir sobre seus próprios privilégios e re-
conhecer a necessidade de inclusão de uma comunidade que por longos períodos da nossa histó-
ria foi empurrada para a marginalidade e até hoje luta contra violências racistas fortemente presen-
tes em nosso país.

A IMPORTÂNCIA
DA INCLUSÃO
SOCIAL E
RESPEITO
DENTRO DA
ESCOLA
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Carla Baker:
colunista vozes.

Falta a compreensão de que durante séculos de escravidão, muitas pessoas foram separadas de 
sua cultura e escravizadas num país desconhecido e, mesmo após a abolição, não receberam ne-
nhuma reparação até hoje. Essas pessoas foram abandonadas na miséria e se estabeleceram nas 
periferias, enfrentando o racismo e a falta de oportunidades de emprego e acesso às escolas de 
qualidade. A intenção das cotas raciais seria uma tentativa de incentivar a diversidade dentro das 
universidades, espaços até pouco tempo atrás majoritariamente brancos.

O ambiente escolar é ainda extremamente hostil a pessoas LGBTQIA+ por não existir acolhimento 
e integração dos professores e alunos no combate da LGBTfobia dentro das escolas, sendo vee-
mente rebatido por líderes religiosos e familiares que acreditam que as questões de gênero e sexu-
alidade sejam um desvio de caráter, contribuindo para o estabelecimento de um estigma negativo 
sobre as pessoas LGBTQIA+. A violência e a exclusão sofrida por essas pessoas resulta na evasão 
escolar e consequentemente na redução de oportunidades, restando apenas a marginalidade e 
prostituição como única alternativa de sobrevivência. Por esse motivo é necessário repensar a 
escola para que se crie um ambiente saudável e que acolha crianças e adolescentes LGBTQIA+ de 
maneira inclusiva.

Outro grupo que sofre exclusão na nossa sociedade são as Pessoas com Deficiência (PCD), que en-
contram inúmeras dificuldades desde locomoção até comunicação, mas a maior dificuldade parte 
principalmente da falta do entendimento de sua realidade pelo resto da população, o que faz com 
que muitas vezes essas pessoas sejam julgadas como incapazes de ter uma vida plena.

A falta de acesso à escola se dá muitas vezes dentro de casa por ignorância da família, porém, 
dentro da escola também há a necessidade urgente de repensarmos a questão da acessibilidade 
para a inclusão da Pessoa com Deficiência, pois muitas vezes não há um preparo dos professores, 
funcionários e da família para integrar o aluno deficiente com os demais colegas, privando essas 
pessoas de frequentarem o espaço escolar e consequentemente o acesso à educação.

Portanto,Portanto, é evidente que a inclusão social seja fundamental para a manutenção da democracia, 
sendo de extrema importância a nossa ação em conjunto na construção de uma sociedade mais 
justa e, para isso, existem algumas medidas que podem nos auxiliar na inclusão social. São elas: 
campanhas de conscientização populacional acerca da inclusão e respeito à igualdade a nível mu-
nicipal, estadual, e federal;  reflexões sobre diversidade humana; campanhas sociais que estimu-
lem a contratação de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência incluindo 
cargos de liderança; aumentar a representação das mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas com 
deficiênciadeficiência na política; humanizar todo indivíduo independentemente das diferenças sociais. Lutar 
por uma sociedade inclusiva é o nosso DEVER enquanto cidadãos e cidadãs!

JUNTES por mais RESPEITO!

Siga nossas redes sociais:
@lgbtqiregional
@carla.baker.oficial

https://www.instagram.com/lgbtqiregional/
https://www.instagram.com/carla.baker.oficial/
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Kukua Dada:
colunista vozes.

Ninguém quando nasce escolhe: vou virar travesty, vou virar privilegiado (branco), vou virar assexu-
al! NÃO. Não se vira. Pela última vez, não se vira, não se torna, não se escolhe a partir do nasci-
mento sobre a própria identidade. Se constrói!

Gênero reflete na idéia de identificação: como você mesmo/a se sente e se vê. Orientação sexual, 
como o termo já diz, é uma ORIentação própria, não uma simples escolha entre verduras de um 
mercado. Tem a ver com a idéia afrikana de ori. Como além de cabeça física, uma potência espiritu-
al que influencia no caminho de vida das pessoas no geral. Então se orienta em algo, não se esco-
lhe gostar de existências masculinas, femininas ou intersexualizadas.

Ninguém escolhe virar gay, bi, trans, a pessoa se descobre como tal. Sim! Como os europeus “des-
cobriram” a Pindorama e a denominaram América, só que de uma forma mais metafórica e pesso-
al. Como se a pessoa dissidente mergulhasse em si e descobrisse um novo terreno dentro dela que 
mudasse a “geografia” toda que significa a sua existência.

E por isso nos assassinam, por isso nos matam. Por conta da liberdade que significa se redescobrir. 
E eu repetirei em quantas colunas forem necessárias, até VOCÊS, terráqueos/cisgêneros tomarem 
uma atitude devida e efetiva. Até que se virem contra os órgãos de poder e reivindiquem vida para 
toda a dissidência possível.

Não falo apenas das travestys, mas de toda e qualquer dissidência por orientação sexual e gênero 
ou diagnóstico médico.

CHEGACHEGA DE NOS MATAREM. CHEGA! Corrói, machuca, irrita, deturpa, desconfigura, estraga. E só 
há movimento quando esse estrago te afeta? Ou seria preciso que uma travesty assassine um cis 
famoso e saia impune (o que também é irreal/surreal de rolar) para que haja comoção, assim como 
os cisgêneros fazem conosco?? O que comove a cisgeneridade além dela mesma???

78 Travestys assassinadas só no primeiro semestre de 2021, e Gil do Vigor estava chorando no pro-
grama de Ana Maria Braga porque se lembrou que foi “eliminado do BBB”. Isso além de parecer, 
é um deboche da cisgeneridade para com o travesticídio e a travestilidade.

VOCÊS ESTÃO IGNORANDO OU POUCO SE CONSCIENTIZANDO (POUCO SE F******)!!! SE 
UMA TRAVESTY FOI MORTA, AJUDE 20 A VIVEREM. Essa conta pequena já chegou em quase 
1600 Travestys que necessitam de restituição de você, CISGÊNERO que me lê. Então, avante! 
Ensine sua mãe se necessário. Estamos em 2021, estou morrendo e não estou vendo comoção. É 
um se “sentir desumana” que a cisgeneridade não tem noção. 

MaMarquem quantas páginas impulsionadoras forem necessárias, apertem a mente de políticos o 
quanto for necessário, mas de uma coisa eu tenho certeza: quem pouco fizer será conivente com 
a morte das minhas. Ou seja, ser cis aliado compartilhando conteúdo travesty é pouco. Há necessi-
dade de fazer-se MAIS. Evitar ao máximo tais mortes. De qualquer forma. 

Pela última
vez: não é
uma escolha!!!
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Vou dedicar a coluna de hoje para abordar duas ideias em destaque atualmente: a diversidade e a 
inclusão social. Vale dizer que apesar disso, não é de agora que fazem parte da atenção de profis-
sionais dos inúmeros setores da sociedade brasileira, principalmente, do sistema educacional. De 
forma breve, a diversidade é um conceito que diz respeito à diferença, à variedade, à fartura de 
coisas singulares ou à divergência e o conceito de inclusão social. Trata-se da importância da parti-
cipação e controle social, atuando de forma a garantir direitos a todos os cidadãos e a manutenção 
da democracia como regime político igualitário. Nesse sentido, são noções que devem fundamen-
tar políticas públicas.

Vou tentar ser bem didático aqui, então, vou abordar os conceitos divididos em partes.

Para começar, o que é diversidade?

A diversidade cultural se refere à convivência e interação entre culturas distintas. A existência de 
abundantes culturas é encarada como uma dinâmica importante da humanidade pelo fato de con-
tribuir para a produção do conhecimento. Em contrapartida, cada pessoa tem o direito a que a sua 
cultura seja respeitada tanto por outras pessoas como por autoridades em organizações públicas 
e privadas.

Diversidade pode também ser compreendida como um complexo de diferenças e de valores que 
as pessoas de uma sociedade compartilham entre si. Dessa maneira, a diversidade dispõe de um 
elo com outros conceitos como percepções diferentes que cada pessoa ou um grupo de pessoas 
possui, como a pluralidade, ética, liberdade, entre outros.

É importante destacar que uma pessoa ou grupo constrói a sua identidade a partir da consciência 
da diversidade. Isso acontece porque ela possui um papel fundamental para a produção de valores 
e do modo de vida, a fim de garantir harmonia da convivência nos ambientes públicos e privados.

Enfim,Enfim, a diversidade trata-se de agrupar em um mesmo espaço as mais distintas abordagens, 
ações, etc. – por isso temos a diversidade cultural, a étnica, a religiosa, a biológica, a linguística, de 
identidade de gênero e sexual, entre outras.

Agora, vamos definir a ideia de inclusão social?

AA inclusão social é o conjunto de esforços dirigidos a pessoas excluídas do meio social, seja por 
apresentar alguma deficiência física ou mental, por causa da cor da sua pele, por sua identidade 
de gênero e sexualidade ou por distinção econômica dentro da comunidade. Desse modo, o obje-
tivo dessas medidas é garantir que todos os cidadãos tenham oportunidades de acesso a bens e 
serviços, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, entre outros.

Tanto a noção de diversidade quanto a de inclusão social devem balizar a construção e manuten-
ção de políticas públicas e organizacionais.

Diversidade
e inclusão
em políticas
públicas
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Thiago saveda:
colunista vozes.

Mas o que são políticas públicas?

QuandoQuando falamos de política estamos falando sobre ações que afetam diretamente ou indiretamen-
te a vida dos cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível 
social. Com o aperfeiçoamento e a ampliação da democracia, as incumbências do representante 
popular se diversificaram. Hoje, podemos dizer que seu papel é viabilizar o bem-estar da socieda-
de, que depende de ações bem desenvolvidas e executadas nas áreas da saúde, educação, meio 
ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança, ou seja, deve-se contemplar 
a qualidade de vida como um todo.

Diante disso, é a partir desse princípio que, para alcançar resultados de qualidade em diferentes 
áreas, os governos (na esfera federal, estadual ou municipal) fazem uso das políticas públicas.

Conforme o site Politize, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas 
pelos governos (na esfera federal, estadual ou municipal) com a participação, direta ou indireta, de 
entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários 
grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou 
seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição Federal vigente.

Na prática, Na prática, como todas essas ideias se juntam?

VVeja bem, na sua cidade, quando a Prefeitura realiza um programa que beneficie o seu bairro é 
uma política pública – pode ser a instalação da rede de esgoto, por exemplo. As ações governa-
mentais de qualquer esfera do poder público relacionadas à educação, à saúde, ao meio ambien-
te, ao lazer, enfim, aos direitos fundamentais e universais, assegurados pela Constituição Federal, 
devem ser traduzidas em políticas públicas que não discriminem nenhum tipo de pessoa ou grupo. 
Logo, toda e qualquer política pública deve alcançar pessoas e grupos de pessoas inseridas na di-
versidade cultural existente no país, no estado e no município. Além de promover a inclusão de 
pessoas e grupo de pessoas historicamente marginalizadas socialmente (colocadas forçosamente 
à margem da sociedade, espaço político de negação de direitos e de privilégios).

Encerro reafirmando que as noções de diversidade e inclusão social devem pautar todas as políti-
cas públicas desenvolvidas pelos governos na esfera do poder federal, estadual e municipal.

 

https://conceito.de/diversidade 

https://www.politize.com.br/inclusao-social/ 

https://www.politize.com.br/o-que-e-politica/ 
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Há alguns dias me deparei com a opinião de uma colega colunista, que me fez refletir muito.

Quando cursei Psicologia Judiciária, o que eu mais ouvi dos colegas psicólogos é que: o profissio-
nal do direito precisa se humanizar.

E de fato, esse é um problema enraizado na minha classe. Ser humano é muito difícil.

ComoComo sou acadêmica (apesar de tentar fugir bastante desse rótulo), é difícil deixar de citar os livros 
que leio em minhas colunas. Por ser advogada, pautar as minhas reflexões em fatos, decisões jurí-
dicas e estatísticas, faz parte da minha cultura.

Sou cis e também branca, e só por essas características, sou privilegiada sim! Não vivi nem de 
perto o preconceito de fato, aquele que não só fere, mas que também mata. Nunca fui agredida 
por ser cis e branca. Posso ter sofrido rótulos, mas nenhum que ofendesse a minha alma.

Uma amiga me disse uma vez “que empatia você adquire com a vivência ou com o estudo.”

PaParei para refletir: Quantos amigos ou amigas trans eu possuo? Quantos (as) trans eu conheço 
mesmo, de conversar, trocar experiências de vida, eu possuo em meu meio social?

Concluí que não havia contato com nenhum ou nenhuma trans.

Convivo bastante com a diversidade. Me sentia engajada, mas não era bem assim. Veio um balde 
de água gelada, bem na minha cara.

Quando li a opinião de Kukua sobre mim, eu fiquei sem reação e morrendo de vergonha!

AA gente fere as pessoas sem intenção. É como dizem: “De bem intencionados o inferno está 
cheio!”

Nós generalizamos situações e pessoas. Esquecemos que na empatia não cabe julgamento.

Sim, nós cis e acadêmicos estudamos o que não nos é comum. Muitas vezes não é por curiosidade, 
mas, para tentar ajudar.

EuEu quero ajudar e percebi que estava fazendo errado. Eu não tenho lugar de fala quando vou tratar 
o assunto “identidade de gênero”. Isso não me impede de escrever sobre, mas, eu preciso da opi-
nião e depoimento direto de quem tem esse lugar de fala.

O que as pessoas sentem não está mastigado em livros, muito menos em artigos científicos.

Muito pelo contrário, quando o assunto se trata sobre a dor da alma, pouco sabem os cientistas.

A Psicologia Social entende que o “estereótipo é a base do preconceito”, por se tratar de crenças 
generalizadas, conscientes ou inconscientes, sobre um determinado grupo ou pessoas.[1]

“Errar faz parte de evoluir, pedir
desculpa faz parte de quem somos”

https://colorsdj.com/opiniao-os-cuidados-necessarios-dos-colunistas-cisgeneros-2/
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Bárbara Anastácio

A transfobia é algo sistêmico sim. É cultural e é reproduzido diariamente.

E a comunidade trans está cansada disso!

Quando me referi na Coluna “Indústria do Pink Money” que “Diferentemente do restante da co-
munidade, como os transgêneros, que – infelizmente – sequer emprego conseguem e, muitas 
vezes, acabam na prostituição.” Eu errei feio! Isso porque, por uma letra, inconscientemente, gene-
ralizei um grupo trans.

Sim, quando escrevi me veio à cabeça “as” transgêneros e escrevi de forma preconceituosa e ge-
neralista, mas, totalmente sem a intenção. Se existisse a modalidade dolosa, nessa situação, se 
aplicaria.

Como eu cometi tal gafe horrorosa, precisei refletir muito em como responder isso! Não tenho que 
me justificar, errei e errei muito feio.

Reconhecer o erro é uma virtude, acredito.

“O preconceito tem consequências em todos os níveis de vida social; suas marcas permanecem, 
por isso é preciso entender melhor como ele se expressa, para, assim, sabermos como combatê-lo 
e saber lidar com o seus estragos”.[2]

Pedi desculpas no privado à Kukua, pela minha ignorância. Tenho muito que aprender e quero 
aprender!

VVenho por meio desse texto trazer o pedido de desculpas público. Não só à Kukua, que teve a sua 
voz ouvida, mas à todes que por alguma razão se ofenderam com essa frase e com tantas condutas 
transfóbicas vivenciadas em seu dia-a-dia. Estou em desconstrução e aberta à críticas construtivas.

[1] Psicologia social [recurso eletrônico] : principais temas e vertentes / Cláudio Vaz Torres, Elaine Rabelo Neiva [organizado-
res]. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2011.

[2] Psicologia social do preconceito e do racismo © 2020 Marcus Eugênio Oliveira Lima Editora Edgard Blücher Ltda.

Smith e Bond, 1999.“

O estereótipo reduz a necessidade de atenção e processa-
mento de informação do indivíduo. Assim, o indivíduo econo-
miza energia e pode estar atento a outras questões na inter-
ação. Ele categoriza e simplifica um mundo social complexo. 
Outra função do estereótipo está em organizar a maneira 
como vamos interagir com nosso grupo social ou qualquer 
outro grupo.

“
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Kukua Dada

A travestilidade em si é um fluxo de idas e vindas, às vezes sem objetivos elucidados por conta de, 
também, evitamentos e rechaços. 

Danna Lisboa, uma travesty preta paulista em sua finalização do ciclo de seus dois últimos EPs (Ex-
tended Plays) já lançados: “Fluxo Reverso”, mostra bem, de forma poética até, as nuances dessa 
travestilidade mencionada.

““Quando eu penso em evitar, me pergunto aonde ir” – esse é um trecho que já denota a fluidez 
que traduz o nome da própria canção: em sua vida própria, e também na vida de muitas outras tra-
vestys pretas, as oportunidades de se manter ou até mesmo acessar tal lugar são totalmente escas-
sas.

“Corroer de dor, risos de ferir”, já esse trecho fala sobre a penosidade que toda travesty preta 
passa por ser travesty e apenas isso, o que denota em diversos tipos de dores, até emocionais (li-
gadas ou não a relacionamentos afetivos), além da transfobia recreativa que ocorre em diversos 
meios e diversas formas até hoje pela cisgeneridade: rua, internet e, infelizmente também, até na 
casa da travesty.

“Em outros me envolvo; paralelo, de duplo sentido; fluxo. Indo e vindo”. Além de remeter, 
também, à ancestralidade afrikana, com o entendimento que a vida são conjuntos e emaranhados 
de fluxos intermináveis de ligações, conexões e relacionamentos, a artista, Danna Lisboa, traduz 
que a própria travestilidade como vida são estadias temporárias em muitos e em poucos lugares 
ao mesmo tempo. Como se mesmo que se abram as portas para a artista, não exista um sentimen-
to de bem-vinda: a travestilidade como trânsito e contínua evolução.

“Moro nos outros, morro em todos.”. “Pois mesmo tudo mudo, muda e tudo.”. Nesses dois re-
frões principais da canção, a artista aprofunda obviamente esse significado de vida, também res-
significando a tal penosidade supracitada. Morar em todos remete a esse fluxo de estar com 
muitos, mas quase confiar em ninguém, o que é comum da travestilidade. Morrer em todos signifi-
ca, o possível renascimento no qual Danna passou a partir de todos os “nãos” que recebeu da vida 
em diversos momentos. Uma vez que tudo muda, mesmo quando não se há debate, mesmo 
quando se está mudo e, reconhecendo tais mudanças, a cantora reflete, finalmente, no “tudo”, 
que é o aliceque é o alicerce de sua vida.

“Mas não é sempre o fim”
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Alguns erros não se justificam.

Nessa última semana, veio a público vídeos com cenas chocantes de violência praticadas pelo DJ 
Ivis contra a sua ex-esposa, Pamella Holanda.

Eu não conhecia o DJ Ivis. Hoje fiquei sabendo que ele é compositor de um hit, que já ouvi algu-
mas vezes, principalmente nos vídeos do Instagram.

Infelizmente,Infelizmente, a sua fama aumentou após a divulgação dos vídeos de agressão em comento – de 
um dia para o outro, DJ Ivis ganhou mais de 100.000 (cem mil) seguidores no Instagram.

DJ Ivis agredia Pamella por diversas vezes em frente a sua filha, uma bebê.

Em algumas das cenas percebe-se a presença de outras pessoas no local, onde ocorriam as agres-
sões – sendo uma delas, a mãe de Pamella. Contudo, nada fizeram ao assistirem à imensa violên-
cia.

Por mais chocante que seja, tal situação não é incomum no dia-a-dia da mulher.

“A cada minuto, 25 brasileiras sofrem violência doméstica”[1], conforme dados fornecidos pelo 
IPEC, em março de 2021.

Foi constatado que 13 milhões de brasileiras afirmaram ter sofrido violência física, psicológica ou 
sexual, em 2020. Os números, que já eram preocupantes, aumentaram nos dois últimos anos, em 
virtude da pandemia.

Ressalta-se que esse número considera apenas as denúncias. Ou seja, existem várias mulheres que 
sofrem abuso e não levam tal fato ao conhecimento das autoridades, por medo ou vergonha.

Nunca esteve tão perigoso ficar em casa.Nunca esteve tão perigoso ficar em casa.

Essa violência é consequência do poder de propriedade que os homens pensam que ainda têm 
em relação às mulheres. Digo “ainda”, porque antes de 2001, conforme artigo 6º do Código Civil 
de 1916, as “as mulheres casadas,  enquanto subsistir a sociedade conjugal”, eram consideradas 
relativamente incapazes, comparando-as a pródigos e silvícolas.

As mulheres não tinham poderes para decidir sobre os seus bens ou até sobre a sua carreira profis-
sional (entre outras coisas), sendo necessário a expressa autorização de seu marido.

E mais, essa autorização poderia ser E mais, essa autorização poderia ser revogada.

Em resumo, a mulher casada pertencia ao seu marido. Se não era casada, em virtude do patriarca-
do cultural, a mulher era propriedade do pai.

Ocorre que, isso permanece, de diversas formas, mesmo que mascaradamente, em nossa cultura.

A violência é uma forma de controlar e dominar o outro, de anular o seu direito, de tirar a sua digni-
dade e de humilhação mais profunda.

Quando existe uma situação de conflito, não sendo possível de um indivíduo sobrepor a sua vonta-
de à da outra pessoa, muitas vezes parte-se para a violência.

Caso DJ Ivis: “A cada minuto,
25 brasileiras sofrem violência doméstica”
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No contexto ora abordado, quando o homem não consegue controlar a vontade e atos de sua 
esposa (ex) ou companheira/namorada, ele utiliza da agressão como uma maneira de manipulação 
daquele relacionamento.

Essa violência vem de diversas formas: seja através de agressão física ou ainda de torturas psicoló-
gicas. Tudo para demonstração de domínio, de poder e privilégio do homem pré-estabelecido 
pela sociedade.

Para quem critica o feminismo, é importante lembrar que todos os direitos conquistados pelas mu-
lheres decorrem desse movimento.

Pondera-se que o feminismo nada mais é a busca da aplicação dos Direitos Humanos às mulheres, 
baseando-se na igualdade formal em relação aos homens. Basta ler rapidamente a Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos, para concordar com o que digo[2].

“Convencida  de que a máxima participação tanto das mulheres como dos homens em todos os 
campos é indispensável para o desenvolvimento completo de um país, o bem-estar do mundo e a 
causa da paz”, a ONU proclamou, em 1967, a “Declaração Sobre a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher”, na qual reconhece universalmente a igualdade entre os gêneros.[3]

Não sou eu que está dizendo que homens e mulheres possuem os mesmos direitos, é a ONU.

Daí, vem a minha pergunta: Por que o homem, em pleno 2021, pensa que tem o direito de agredir 
uma mulher? Por qual razão ele imagina que a mulher é sua propriedade?

EmEm razão dessa disfunção cognitiva patriarcal, foi necessário criar algumas medidas públicas e 
legais, específicas “para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, como 
por exemplo a Lei Maria da Penha e a Central de Atendimento à Mulher (180).

É importante lembrar que as medidas de segurança contra a violência doméstica devem ser efeti-
vas em relação a todas as mulheres, independentemente de serem cis ou não, assim como de sua 
orientação sexual.

Nesse mesmo raciocínio, ressalta-se que a violência doméstica é pratica não só pelo marido/com-
panheiro/namorado, mas, por qualquer um que esteja no âmbito familiar, doméstico e relação 
íntima de afeto.

No que se refere ao caso do DJ Ivis, as provas de agressão à sua ex-esposa são mais do que evi-
dentes, e, mesmo assim, este foi preso apenas em 14 de julho de 2021.

Mas, não é de se animar com tal medida, uma vez que esta decorre da pressão popular. Isspo 
porque, somente após Pamella “gritar” por socorro nas redes sociais, seu caso foi de fato ouvido.

DJ Ivis tentou justificar as agressões, afirmando que Pamella estava ameaçando de se matar e que 
este não “aguentava” mais.

Oi?

Imagina, toda vez que eu tiver algum conflito com alguém eu “descer” a porrada na pessoa, e me 
justificar depois: “ela estava me tirando do sério”.

Por que ele se sentiu à vontade de ir em seus stories no Instagram e dar tais justificativas ao públi-
co?

Daí Daí respondo: Porque muita gente concorda com ele e pensa igual a ele!

Tanto é verdade que, ao invés de perder seguidores, ele ganhou mais de 100.000 (cem mil), depois 
do episódio.

Ademais, esse papo de que ele não “aguentava mais” não cola. Pamella é que precisava de ajuda! 
Ela estava totalmente fragilizada emocionalmente, com o psicológico abalado. Ninguém diz que 
vai se matar a toa.

Nas cenas publicadas por Pamella observamos duas pessoas omissas às agressões.

SeráSerá que a própria polícia daria ouvidos ao pedido de socorro de Pamella, sem que esta publicasse 
os vídeos em comento e a ocorrência da pressão popular?

Assim, nos faz refletir que ainda precisamos tornar público tais situações para que a Lei possa ser 
efetiva, infelizmente.

Quantos casos de violência doméstica você deve conhecer que “acabou em pizza”? Quantas mu-
lheres têm medo de denunciar as agressões, uma vez que a justiça muitas vezes tarda demais, po-
dendo estas chegarem a óbito, antes mesmo do julgamento da ação?

Ainda bem que existem as redes sociais para dar publicidade, né?



48

Bárbara Anastácio

A penalidade do DJ Ivis veio, não só com a medida protetiva e sua prisão, mas, também, com im-
pacto financeiro e profissional que este já está sofrendo.

Contratos e parcerias canceladas. As suas músicas foram retiradas das plataformas de streaming 
Deezer e Spotify.

Mas, por que essas empresas estão cancelando contratos firmados com ele?

Hoje, ninguém quer possuir qualquer vínculo com algum agressor, seja ele doméstico ou não, seja 
de qualquer natureza for. Isso fere a imagem da empresa.

Uma gravadora ou plataforma de streaming que seja vinculada a um agressor perde venda e repu-
tação. E eu sempre digo isso nas minhas colunas – Olha o compliance aí!

Você consumiria conteúdo/produto de um agressor?

Se a resposta for sim, é porque você compactua com a sua conduta agressiva.

[1] camara dos deputados – Acesso em 14/07/2021

[2] “Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1948” – Disponível em declaração 1948  – Acesso em 15/07/2021.

[3] “Declaração Sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher”- Disponível em direitos humanos – Acesso em 
15/07/2021.

Denunciar e buscar ajuda a vítimas de violência contra mulheres (Ligue 180) – Disponível em gov.br – Acesso em 
15/07/2021.

Lei Maria da Penha – Disponível em planalto.gov.br – Acesso em 15/07/2021

“Quem é Maria da Penha?” – Disponível em Instituto Maria da Penha – Acesso em 15/07/2021.

https://www.camara.leg.br/tv/738397-cadastro-nacional-de-pessoas-condenadas-por-feminicidio/
https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/declaracao-direitos-humanos/?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7ycfbz0IslhcTsxr6ginxksBefAb4CY3iK_1jLJ7fw6GqFI0okENSQaAlOpEALw_wcB
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/declaracao-sobre-a-eliminacao-da-discriminacao-contra-a-mulher.html
https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-e-buscar-ajuda-a-vitimas-de-violencia-contra-mulheres
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html
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