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Artistas amadores



Batalha na arte

O Rapper paulistano conhecido como Nino Crewolina conta um pouco como é ser um ar-
tista amador nos vagões da grande São Paulo.

P 
 
aulo Vitor de Paiva Camargo de 31 anos nascido e criado no 
centro de São Paulo se interessou pelo Rap desde criança, 

influenciado por seu irmão Dum Dum do grupo Facção Central, não 
hesitou e seguiu o mesmo caminho. Integrante de um coletivo de 
rap chamado wutremclan, pai de dois filhos, cria do centro e muita 
rima boa para mandar, Nino tira seu sustento e de sua família levando 
rimas para um ambiente de grande stress que são os metrôs de São 
Paulo.

Nino Crewolina, 
comanda as batalhas 
de rap na Praça 
Roosevelt. 

Por: Djuly Pendek, Gabrielle Soares, Gabrielle Cesaretti, 
Michelle Rodrigues e Samuel Augusto.

Batalha na vida
e



Código: Qual sua Rotina diária?
Nino: Bom, minha rotina nunca é a mesma, sempre 
vivo algo novo todo dia, eu vivo da rima. Primeiro 
eu vou para meu ambiente de trabalho que são os 
trens de São Paulo nos horários de pico mesmo 
normalmente das 07 às 17, e nas quartas feiras 
promovemos batalhas de rap na Roosevelt.

Código: E de onde surgiu a ideia de rimar nos trens? 
De quem foi a iniciativa?
Nino: Tem um brother meu lá do rio o Dutrem, hoje 
ele mora aqui em sampa, ele veio com essa ideia, 
porque lá no rio ele vivia disso. Eu sempre trabalhei 
de metalúrgico mas cansei disso então comecei a 
vender drinks nas noitadas. Quando o Dutrem chegou 
começou a juntar o coletivo e eu fui junto também e 
vi que era isso mesmo que eu queria. Porque fazer rap 
para nós é igual fazer um miojo, tá ligado, é natural.

Código: Como você e o pessoal do coletivo se 
organizam?
Nino: Então, essa parada de rimar nos trens, fica bem 
organizado. Tem equipe de filmagem, tem equipe de 
tudo, toda semana tem reunião, tem arrecadação 
que a gente faz para movimentar um caixa. É diário, 
todo dia, vai todo mundo, a gente tem um grupo 
na rede social e sempre vamos trocando ideia, “cê 
ta em qual linha? ” “Fulano ta em qual? ” “Como 
ta a movimentação aí? ” “Ah aqui ta bonito hoje, tá 
brilhando” “Ó to indo aí. Ah vou pro trem”, e é sempre 
assim, e vai indo, o dia inteiro se comunicando. Eu vivo 
disso mano pago aluguel, tenho dois filhos, graças a 
Deus está fluindo.

Código: O coletivo tem problemas com os seguranças 
do metrô?
Nino: Ah tem um problema né com a rapaziadinha, 
mas não dá nada não, os caras são de boa. Só falam 
para atravessarmos a catraca e está tranquilo. Vou na 
bilheteria compro outro bilhete e volto 10 vezes pior, 
volto rimando mais.

Código: Vocês estão querendo fazer um som com os 
seguranças do metrô, como é que vai ser?
Nino: A meta é a gente conseguir fazer um som com 
a banda do metrô, que é os caras que nos tiram toda 
vez, mas é o trampo dos caras né, respeitamos.

Código: O que vocês mais abordam em suas rimas?
Nino: São as mulheres, mulher é quem mais ajuda, 
quem mais contribui, acho que 70% do boné da renda 
é de mulheres. Quando entro no vagão, quando eu 
mando uma rima, a rapaziada fica meio com cara 
fechada, mas mulher não, sei lá, é muito diferente, a 
mulherada começa a dar risada, elas curtem.

Código: O nome do grupo Wutremclan é uma 
referência ao grupo americano Wutangclan?
Nino: Eu acredito que o Wutangclan seja uma 
referência ao Hip-Hop mundial, de verdade. Tem o 
RZO, eles são da família WuTang Brasil, e nós somos 
os clandestinos.

Código: E a batalha, como começou, como funciona?
Nino: O começo da batalha foi ideia de um parceiro 
meu, o nome dele é Lucas Tristão, ele não mora mais 



no Brasil hoje em dia, ele mora na gringa, fez a vida 
dele lá, é meu irmão mesmo. Eu sempre batalhei 
minha vida inteira, sempre achei que tinha que 
ter uma batalha sem regras, para você falar o que 
quer, por que na verdade a batalha ela vem desde 
os tempos da gringa. As batalhas surgiram paras as 
gangs pararem com essas brigas, morria muita gente, 
então juntavam uma gang daqui, e uma de lá, e falam 
qual era o problema, e marcavam para batalhar.

Código: Em média quantas pessoas participam 
dessas batalhas?
Nino: Bom, nunca tem um número certo de 
participantes, como é um lugar aberto qualquer 
pessoa pode parar para participar da batalha, mas 
sempre é em torno de 15 a 30 pessoas toda quarta 
feira rimando. 

Código: Como funcionam as regras da batalha? 
Nino: O intuito da nossa batalha é se expressar no 

formato freestyle, que quer dizer estilo livre, então 
como o estilo é livre, se colocar regra não tem como 
ser freestyle. Se eu te ofendi, te xinguei, falei da sua 
mãe ou qualquer coisa do tipo, você vai ter seus 30 
segundos para responder da forma que quiser. 

Código: Vocês têm algum incentivo financeiro? 
Nino: Ajuda governamental está complicado, não 
temos por enquanto, mas temos o apoio do Emicida, 
que sempre nos dá uma força na batalha. Estamos 
escrevendo o projeto para o Programa Vai, está em 
andamento, espero que dê tudo certo. 

Código: O que a batalha significa para você?
Nino: A batalha já faz parte da minha vida, minha 
família sabe que eu vivo para isso desde pequeno. 
Meus filhos tentam rimar, minha esposa me 
acompanha, ela é da organização também, acho que 
é uma parada que eu vou morrer fazendo.



O Pintor Andarilho
O argentino com o sonho de deixar um legado para inspirar outros 

jovens atraves da arte

Por Claudio Rufino, Elina Mara,  Gabrielly Haseyama, 
Isabella Brito e Luana Moraes 

Gustavo Pereyra faz da avenida Paulista o seu ateliê 

U 
 
m sábado quente e seco em plena primavera na cidade de São Paulo, os 
termômetros da Av. Paulista registram temperatura de 28°C, o centro 
financeiro mais movimentado da América Latina, cede espaço para a 

arte de rua, com dança, muita música e pinturas nas calçadas da avenida.
Em frente ao Banco Safra, enquanto Maná sai dos altos falantes, conhecemos 
Gustavo Adolfo Pereyra, um argentino de 41 anos que vive no Brasil a mais de duas 
décadas, quando saiu de seu país para fazer um mochilão na América do Sul, no 
Brasil conhece mais de 5 estados, já tendo estabelecido moradia em Paraty no Rio 
de Janeiro.  
Artista desde de pequeno vive de sua arte exposta ali.



Código: Como despertou o interesse pela pintura?
Gustavo Pereyra: Eu fiz aulas de desenho e pintura 
por volta dos 6\7 anos e é uma coisa que começa 
a fazer parte da gente, tenho amigos músicos que 
começaram na mesma idade e que hoje são músicos 
profissionais. Eu faço o que gosto e sou feliz!

Código: Qual é o público que consome do seu 
trabalho? 
Gustavo Pereyra: É muito diversificado já que meu 
trabalho é acessível tenho quadros de 20 reais até os 
mais caros de 150 reais. Eu gosto de falar com todo 
mundo que passa, meu trabalho atrai muitas pessoas 
e pessoas boas

Código: Como é ser um artista de rua você encontra 
muitas dificuldades?
Gustavo Pereyra: Hoje em dia tem que ser um guerreiro 
para viver de arte e também ser independente, sem 
patrocínio, ou editais é difícil, mas é muito gratificante 
quando conseguimos, já se passaram duas décadas e 
muitas coisas, mas continuo aqui.. 

Código: Em algum momento já pensou em desistir? 
Gustavo Pereyra: Não, já pensei em fazer outras 
coisas por desespero às vezes. Mas, não cheguei a 
conseguir, por que é o melhor que eu sei fazer é isso. 
Não conseguiria abandonar, é o melhor que eu sei 
fazer e que posso oferecer ao mundo.
 
Código:O que te incentiva ou te inspira para continuar 
com a sua arte ?
Gustavo Pereyra: O novo, o que está vindo. Eu estou 

ajudando a desenvolver um projeto em 
Curitiba, vou pintar a ONG Play for Change, 
onde escolas do mundo todo arrecadam 
fundos para continuar os projetos. Pretendo 
vender meus quadros e doar metade para a 
fundação. 

Código: A pintura para você é uma forma de 
terapia? 
Gustavo Pereyra: A arte manual é uma terapia, 
porque mexe com o interior dessa pessoa, 
ela tem uma passagem no mundo espiritual 
mais adiantada com o trabalho artístico. 
Tem muitas coisas chamadas de arte, como 
gráficos que são feitos em computador, nada 
contra eu também uso, mas é sempre bom o 
trabalho manual, a terapia manual.

Código: Através da sua arte qual é o legado que você 
pretende deixar ?
Gustavo Pereyra: Acredito que o mais importante 
que o artista deixa é o legado em si, não o nome, ou o 
ego dele, isso não interessa. O que importa mesmo é 
que mais jovens tenham interesse pela arte.

Código: Quais são seus futuros projetos? 
Gustavo Pereyra: Estou iniciando um agora até o sul, 
começando com murais em cada cidade que passar é 
uma ideia para agora, e quando voltar para São Paulo, 
mini murais com janelas. E futuramente na minha 
casa do interior um mini museu. 



A Arte do Spray
Os desenhos sempre estiveram presentes na vida do grafiteiro Daniel Nagano, nascido no Japão, 

que veio para o Brasil ainda criança e hoje expõe os seus trabalhos pelas ruas de São Paulo.

Por Ana Carolina Hiraoka, André Rodrigues, Danilo 
Oliveira, Danikelli Borges, Luiz Augusto Camargo e Paulo 
Ricado.

  O anime é uma das principais inspirações de Daniel Shoiti Nagano, como nessa obra realidada no Largo do Arouche.

Ao passar pelo largo do Arouche, em uma das regiões mais movimentadas do centro de São Paulo, é impossível 
não se admirar com a técnica e o colorido utilizados no desenho  que se destaca na faxada da academia Bio 
Fitness, na rua Bento Freitas, onde um personagem expressa sua liberdade e a quebra do silêncio, que são 
exatamente uma das prinicipais características do Grafitti; um movimento que faz sucesso e ganha cada vez mais 
força em nosso país desde a década de 70.
Ligado diretamente a vários movimentos de rua, em especial ao Hip Hop, o grafitti é uma  forma de expressar 
toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos.
Ele sempre foi uma manifestação duramente criticada por muitos, pois em alguns aspectos sua expressão pode 
ser interpretada como pichação, que além de causar mais poluição visual, é considerado um ato de vandalismo. 
Por outro lado, o Grafitti é uma arte de rua, reconhecida pela sua sofisticada qualidade artística.
Para entender melhor essa arte e o seu impacto em nosso meio, entrevistamos o Artista amador Daniel Shoiti 
Nagano, o criador da obra mencionada no início do texto.
Daniel nasceu no Japão, na cidade de Fuji, conhecida pelo monte que é o principal cartão postal do País. Aos 
7 anos veio para São Paulo com seus pais, que na época estavam buscando novas oportunidades de negócio. 
Hoje aos 25 anos ele mora com sua namorada Cecília em Santo André, onde trabalha como freelancer para um 
estúdio de tatuagens.



Código: O que despertou seu interesse na arte? 
mais precisamente no desenho ? E como foi o seu 
primeiro contato com o grafite? 
Daniel Shoiti: Foi a infraestrutura que a escola me 
ofereceu no período em que vivi no Japão, porque 
além do fácil acesso aos materiais, eu tive sobretudo o 
incentivo dos professores para que os alunos como eu, 
com inclinação maior a arte e música aprimorassem 
suas técnicas, porque lá eles valorizam muito essas 
habilidades. E no Brasil, com a influência dos meus 
amigos da escola, que cantavam Rap, dançavam Hip 
hop, andavam de skate e já faziam o grafitti, que eu me 
simpatizei pelo estilo e canalizei minha criatividade 
para esse ramo mesmo, enxergando que poderia ser 
válido na minha vida. E meu primeiro contato com 
o grafitti em si foi aos quize anos, quando eu decidi 
fazer uma homenagem para uma menina que eu 
gostava na época. Após termos brigado, desenhei nós 
dois dentro de um coração, em um muro que ficava 
em frente à casa dela, para fazermos as pazes. Mas 
só depois de uns dois ou três anos que eu começei a 
grafitar formalmente com meus amigos.

Código: Como você concilia seu trabalho com a arte?
Daniel Shoiti: No momento eu estou fazendo 
freelance, produzindo desenhos para estúdios de 
tatuagem, e como toco guitarra, às vezes faço alguns 
shows junto com a minha namorada para ganhar um 
cachê por fora também. Mas no momento o grafitti 
em sí, eu faço esporadicamente mesmo, como esse 
por exemplo, que começamos a produzir no ano 
passado mas ainda não terminamos, devido a minha 
rotina, morando em outra cidade e dividindo meu 
tempo com outros segmentos da arte.

Código: Quais são as suas referências?
Daniel Shoiti: Eu me inspirei bastante na cultura pop  
japonesa, como Dragon Ball e Pokémon, nas obras 
de Hayao Miyazaki, que é o autor de animes famosos 
como a Viagem de Chihiro, e Audrey Kawasaki, que 
trabalha com traços mais esotéricos.
Já no grafitti especificamente, eu sempre acompanhei 
o trabalho dos Gêmeos, um dos maiores percussores 
do movimento no Brasil, que moravam aqui próximo, 



no bairro do Cambuci. Assistia a produção das suas 
obras sempre que podia.

Código: Como você define o seu estilo? Como você 
criou aquele seu personagem próprio?
Daniel Shoiti: Meu estilo tem uma história bem crítica. 
No início, eu e meu irmão queríamos fazer grafitti em 
forma de quadrinhos sobre a política brasileira, como 
tiras e metáforas com um visual de charge, que fosse 
divertido e mesmo tempo fácil de entender, porque 
eu valorizo muito a  estética, não basta apenas o 
estilo ser legal, tem que apresentar um colorido com 
texturas bonitas e que impressione quem vê. E sobre 
o meu personagem, ele é uma inspiração de infância. 
Eu gostava muito de desenhar todas as animações que 
eu assistia, como Digimon, Pokémon, entre outros. É 
uma influência disso. E futuramente eu quero investir 
no meu personagem fazendo um Toy dele, um boneco 
3D, porque esse tipo de arte plástica está em alta hoje 
em dia.

Código: Pela sua “dupla cidadania”, na sua opinião 
como o grafitti é visto no Japão e no Brasil, mais 
precisamente em São Paulo?
Daniel Shoiti: No Japão, o grafitti é muito diferente 
do Brasil, não tem nenhuma semelhança, porque 
aqui se tem uma liberdade muito maior para tudo, 
por exemplo, no Japão é proibido consumir álcool em 
lugares públicos, pois lá eles são muito conservadores, 
e com o grafitti é a mesma coisa, se você quiser 
expressar sua arte, tem um espaço destinado 
somente a isso dentro de um local específico numa 
determinada região da cidade, você não pode 
simplesmente fazer no meio da rua, porque além 
de ser marginalizado pela maioria da população, é 
considerado vandalismo. Essa “frieza” acaba tornando 
de lá um lugar onde as oportunidades nesse tipo de 
arte são mais díficeis, diferentemente daqui do Brasil, 
onde temos essa missigenação da população e uma 
maior liberdade pra manifestar suas idéias em todos 
os tipos de movimentos culturais.

Código: Qual a sua posição sobre a postura do 
prefeito João Dória, que marginaliza os pichadores e 
acaba penalizando também os grafiteiros?
Daniel Shoiti: Quem é o especialista que vai poder 
julgar o que é considerado pichação e grafitti, o que é 
ou deixa de ser arte ? O grafitti veio do picho, e é como 
se fosse uma transição de um para o outro, os dois 
tem traços muito parecidos, eu diria que cada grafitti 

começa de uma pichação, pois ele se desenvolve a 
partir das letras e da simetria. Nunca vão conseguir 
freiar essa arte, ou se libera tudo ou se proíbe tudo, 
não há um meio termo, e nós grafiteiros lutamos 
contra isso, que a nossa liberdade de expressão seja 
respeitada, porque como é uma crítica, uma forma de 
protesto, se ela for proibida geraria uma revolta maior 
ainda, e na minha opinião haveria mais pichações 
dentro da cidade.

Código: O que você acha que um grafiteiro precisa 
para ser bem sucedido em seu meio?
Daniel Shoiti: Ele precisa realmente estar vivendo no 
mundo do grafitti, ter a cabeça rua, a cabeça pichação, 
a cabeça hip-hop, você tem que ter um pouco de 
cada um desses conceitos, porque senão, você não 
consegue se socializar com os outros grafiteiros. 
Não basta somente você ter recurso financeiro para 
comprar materiais de qualidade, ter mais acesso para 
difundir e expor sua arte e etc, claro que isso ajuda 
bastante, mas não é tudo, como no meu caso mesmo, 
eu sofro bastante preconceito por não ser da periferia. 
A maioria dos grafiteiros não aceita que qualquer um 
entre no movimento, um grande exemplo disso é o 
Kobra, muitas pessoas não gostam dele porque acham 
ele moralista, por ser remunerado para fazer sua 
arte por empresas renomadas, como a obra dele na 
Paulista. Muitos alegam que o DNA, de um grafiteiro 
é o sacrifício e o esforço pra difundir a sua arte. Por 
exemplo, muitas pessoas veem essa minha obra como 
vagabundagem, vandalismo, fazem comentários 
negativos, mas eu gastei um bom dinheiro pra fazer 
isso, somente a caneta que eu utilizei pra fazer os 
contornos custou quarenta reais, só a caneta! fora 
a tinta que não foi pouca como você percebe. Então 
para mim essa é a idéia principal do grafitti, você tem 
que se preocupar mais em oferecer do que receber 
da sociedade em geral.

Código: E você havia comentado sobre a pichação 
anteriormente, na sua opinião ela pode ser 
considerada uma arte também? Ela anda de mãos 
dadas com o grafite podemos dizer assim?
Daniel Shoiti: E eu considero arte porque é uma 
forma da pessoa expressar sua opinião e sua visão,  
e representa a periferia, é transgressor, agressivo, 
tem uma mensagem muito forte pra se passar, ele 
não é só um vandalismo, também é uma forma de 
protesto, de crítica ao governo. Com certeza ela tem 
ligação com o grafitt, até porque a grande maioria dos 



grafiteiros teve seu primeiro contato com o spray e a 
tinta pichando. Como disse anteriormente, eu acabo 
sofrendo certo preconceito, justamente por não ter 
entrado no grafite através da pichação, e sim pelo 
desenho.
Um grande exemplo disso são os gêmeos, que hoje 
estão no exterior ganhando muito dinheiro com o 
grafite, mas mesmo assim não deixam de pichar, 
fazendo seus traços no meio da rua, e isso causa uma 
grande controvérsia, porque a maioria das pessoas 
admiram o trabalho deles, mas dizem detestar 
pichação, sendo que um estilo complementa o outro 
nesse caso.    

Código: Qual dica você dá para o pessoal novo que 
está interessado e começando agora no ramo?
Daniel Shoiti: Primeiramente ter a mente aberta para 
aceitar opiniões em geral, como cultura, religião, 
política e etc, ser bem informado e esclarecido, e 
não ter medo de errar, receio do que as pessoas irão 
achar. Não adianta você somente gostar de arte e ser 
habilidoso, o segredo é se arriscar, fazendo desde uma 
pichação até se declarando para a pessoa que você 
gosta como eu fiz, tendo sempre coragem de expor 

a sua emoção, seu pensamento, isso é o principal 
para você entrar nesse ramo. A determinação é 
fundamental não somente na arte mas em todos 
os campos da sua vida, acreditar no seu potencial, 
porque grande parte das pessoas gostam de arte mas 
não se interessam em aprender, colocar a mão na 
massa, enfim, em ter uma vivência coletiva, porque 
a arte acima de tudo é o coletivo, é a socialiação, ela 
abrange tudo ao nosso redor.

Código: Quais são os seus planos e objetivos futuros 
com o grafite?
Daniel Shoiti: Eu quero viajar para o exterior para 
desenvolver minhas técnicas, para ganhar mais 
dinheiro, porque querendo ou não a gente passa 
alguma dificuldade com a nossa renda, é muito 
mais fácil você ter um trabalho fixo do que fazer 
somente arte, mas eu quero me qualificar para estar 
competindo com os melhores grafiteiros do Brasil 
e também com os gringos, os europeus, asiáticos, 
como o Kobra, ele é um gênio, tem influência tanto 
aqui como no exterior, eu quero estar mais ou menos 
no patamar dele, tanto em quantidade quanto em 
qualidade, é isso que um grafiteiro mais anseia.



Poesia e rap

O Rap chegou ao Brasil em 1986, na cidade de São Paulo. Os primeiros shows eram 
apresentados no teatro Mambembe pelo DJ Theo Werneck. O Rap na década de 80 não era 

muito aceito, pois era considerado violento, e tipicamente de periferia.

Legenda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por Douglas Costa Vieira, Sandra Cotrim Ribeiro , Nathani de 
Souza Ribeiro, Jadson de Almeida Veloso, Bruna Caroline Santos

O   Rap chegou ao Brasil em 1986, na cidade de São Paulo. Os primeiros shows eram 
apresentados no teatro Mambembe pelo DJ Theo Werneck. O Rap na década de 
80 não era muito aceito, pois era considerado violento, e tipicamente de periferia.

No Extremo Leste de São Paulo dois irmãos, Lucas de 24 e Dunstin de 20, se juntaram para 
mostrar a realidade do dia a dia da comunidade e transmitir para as pessoas que cantar/fazer 
rap não é ser marginal. Em 2010 os planos que os dois tinham se tornaram realidade. Lucas 
ajudou com as poesias que fazia e Dunstin com as suas letras de rap, que há muito tempo es-
crevia.

na comunidade



Código: A quanto tempo vocês estão na poesia e 
por que escolheram esse meio?
Lucas: Nós começamos cedo, eu recitava desde os 15 
e o Dunstin sempre escreveu os raps dele. Através do 
Hip Hop conhecemos o grafite, sempre fomos muito 
envolvidos com o grafite e com a arte em geral. Com-
ecei a estudar comunicação visual, mesmo nunca 
tendo trabalhado na área. Sai do grafite, comecei até 
escrever algumas coisas com meu irmão, mas acabei 
parando de escrever rap e decidi investir nas minhas 
poesias mesmo. Ano passado comecei a divulgar as 
poesias, através do Facebook.
Comecei a fazer poesia, pois desde de pequeno 
sempre gostei de escrever. Com o crescimento dos 
Saraus em São Paulo e dos Islãs, que são batalhas 
de poesia, passei a observar Victor Rodrigues, Safã 
Canevale, Jackson Ferrez, Sérgio Vaz, que são pes-
soas desse meio, além das letras de rap, eles foram 
me trazendo para o meio da poesia e da poesia 
falada. Esse ano passei a recitar, comparecer aos 
saraus, cheguei até participar de algumas batalhas 
de poesia, me apresentei na virada cultural e no 
sarau do MAP, que é o movimento da praça de São 
Miguel Paulista. No sarau do MAP há uma batalha 
chamada racha coração, que são batalhas de poesias 
sobre amor, desamor e erotismo, participei de uma 
batalha dessas na virada cultural da praça do Carmo. 
Também participei do Varal Poético, que é um sarau 
onde o artista é convidado para expor suas poesias 
no varal, o sarau é aberto ao público, e se a pessoa 
se identificar com a poesia, pode até levar para 
casa.  

Código: E por quê o rap?
Dunstin: Comecei a cantar rap em 2012, pois sem-
pre escutei rap, por conta do meu tio Douglas, ele 
sempre escutou Rap das antigas, ex: dog, Racionais, 
Facção, Expressão Ativa entre, entre outros. Eu e o 
Lucas crescemos na igreja, na própria igreja também 
tinha muita influência do rap, escutava muito Ao 
Cubo, pregador Lu e DJ Alpiste. O rap sempre esteve 
presente de forma crescente ou não, diretamente ou 
não, eles sempre esteve ali. Em uma fase da minha 
vida, comecei a enxergar várias coisas que estavam 
acontecendo no bairro, um pouco de política tam-
bém, você começa a entender como funciona as 
coisas, pensar de forma diferente de quando pen-
sava quando era uma criança, e dentro disso, nessa 
época, 2010/2012 eu comecei a escutar muito Emici-
da, Racid, Projota, e eles estavam começando, o som 

deles falou diretamente comigo.

Código: Como a arte chegou até vocês? 
Dunstin: Dentro da igreja tive muito contato com te-
atro, música e através de um tio meu (Wagner) que 
é formado em Teatro, então ele sempre falou, mos-
trou um pouco sobre, sem dúvida teve grande parte 
como influência para mim e até hoje tem.

Código: Como foi composto o seu primeiro rap?
Dunstin: Foi em um festival cultural que estava 
tendo na minha escola e esse festival me desafiou 
a escrever a letra de rap e eu acabei falando sobre 
uma enchendo que acorreu em 2009 lá no Extreme 
Leste. Eu lembro que eu peguei a batida na internet 
mesmo, e eu terminei a letra um dia antes de cantar 
e acabei cantando com a folha na mão, tremendo, 
só que a galera gostou bastante. Uns anos depois eu 
formei uma banda que chama Família nada consta 
(FNC), e que graças a Deus estamos ai até hoje com 
mais de 6 anos de apresentações em diversos lugares 
diferentes. 

Código: Quais foram as suas realizações nesse meio 
até o momento?
Lucas: Ano passado eu e meu irmão criamos um 
coletivo no bairro, coletivo chamado Ápice Per-
iférico, que é voltando para o skate, e o esporte no 
geral. Como a gente é muito envolvido com o rap e a 
poesia, acabou que uma coisa se ligou a outra. Esse 
ano organizamos a primeira edição do skate Poético, 
que é uma sessão de skate, onde o DJ fica tocando 
enquanto os skatistas ficam andando. Esse evento 
acontece na rua mesmo, nós fechamos a rua, coloca-
mos obstáculos, caixas de som, e quanto vai entarde-
cendo nós convidamos grupos de Reggae ou de Rock 
para tocarem, e aí começam as poesias também. 
Esse ano convidamos Rafael Canevalle, Patrícia Meire 
e Sabrina Lopes.

Código: Qual o intuito de convidar a comunidade 
em geral para ajudar a compor as letras?      
Lucas: A ideia de convidar essas pessoas para recitar 
poesia, é de alguma forma entreter as crianças da 
periferia, já que eles estão muito expostos ao crime, 
ao tráfico. As crianças não têm muitas instruções, 
por mais que hoje tenha bastantes espaços, para 
quem é do Extremo Leste as coisas ainda são um 
pouco mais difíceis. A nossa ideia é que se a gente 
vê a situação do bairro, e não fizermos nada, daqui a 



dez anos nós estaremos reclamando de que o nosso 
bairro nunca foi para frente. Então a nossa ideia foi 
trabalhar com as crianças, educar através do skate, 
das palavras, através da arte no geral. Muitos cham-
am a poesia de literatura marginal, de poeta margin-
al, porque nós conseguimos falar numa linguagem 
em que a criança entenda, ela entende porque ela se 
identifica e, assim, nós esperamos que tomem postu-
ras diferentes. 

Código: E vocês arrecadam dinheiro com o Rap?
Lucas: Quando a gente participa de alguns eventos, 
por exemplo, a virada cultural, a gente recebe da 
prefeitura. Mas o próprio coletivo, o ápice Periférico 
que a gente organiza é mais por nós, a gente tira do 
nosso bolso, trabalhamos normal de segunda à sex-
ta, a ideia é ser sem fins lucrativos

Código: Como você disse, as crianças da comuni-
dade acompanham os shows. Em sua opinião, isso 
influencia para afastá-las da criminalidade? 
Lucas/Dunstin: As crianças dão muito valor ao 
esporte, elas gostam muito da competição, então 
quando elas pagam o skate, elas começam a dar 
mais valor para aquilo. Só vamos saber se ocorreu 

alguma mudança depois de um certo tempo, quan-
do vermos que estamos trabalhando indiretamente 
na formação delas, mesmo não sendo pai, estamos 
sendo professores, pois as crianças nos tem como 
exemplo de heróis, como pessoas legais, íntegras, 
inteligentes, que gostam de ler, pois só o que eles 
veem são garotos que roubam motos, usam ou 
vendem drogas na esquina, às vezes acabam mor-
rendo, sendo presos, etc. Então eles acabam dizen-
do “eu não quero isso para a minha vida, eu quero 
skate, vou  andar de skate, vou focar nisso aqui”. Nós 
sempre colocamos na cabeça deles que estudar é im-
portante, nós fazemos isso porque nós não tivemos 
muitas oportunidades no nosso bairro, então quere-
mos que as crianças tenham. 

Código: Como o trabalho de vocês é visto no Brasil, 
mais precisamente em São Paulo?
Dunstin: Hoje o rap no Brasil tem um alcance, acesso 
e espaço bem maior do que antes, graças aos pionei-
ros e artistas nem tão velhos assim, mas que lutaram 
e abriram portas para quem está vindo agora. Tem 
surgido muitos grupos na cidade, claro que vejo 
competitividade, não que eu concorde, mas vai ter 
espaço para quem além do talento, for mais inteli-



gente na cena. São Paulo é onde tem tudo.

Código: Em sua opinião, o que alguém precisa para 
ser bem sucedido no meio do Rap?
O rap qualquer um pode fazer, não tem uma re-
strição, não tem também uma cartilha para seguir 
certas regras, porém o rap tem sua história, tem sua 
raiz, tem todo um legado, dentro disso você tem 
que respeitar, então quando você entrar, o mínimo 
que você pode fazer é perguntar para você mesmo 
o porquê de você estar fazendo isso. Conhecer a 
história para saber o que você vai falar, o que você 
vai querer agregar com aquilo, essas perguntas eu fiz 
para mim mesmo, depois eu percebi que o que eu 
queria mesmo dentro do rap era passar uma infor-
mação, era também fazer um rap com uma troca 
de ideia, uma ideia mais leve para a garotada, para 
eles entenderem melhor e trazer uma informação e 
também não ser uma coisa tão chata. Comecei a es-
crever outros sons, um deles eu escrevi justamente 
sobre enchente que estava acontecendo no “Jardim 
Romano”, que fala da enchente e fala também da 
época que existiam os campos de futebol no bairro, 
porque eu acredito que se até hoje tivesse esses 
campos, muito amigos nossos não teriam entrado 

para o mundo do crime, não teriam morrido cedo, 
e até poderiam se tornar jogadores de futebol, por 
conta da estrutura do acesso. 

Código: Qual a melhor experiência que vocês ti-
veram com a arte até hoje?
Dunstin: Acredito que cantar na Virada Cultural, 
evento que a gente sempre foi e sinceramente não 
me imaginava ainda lá. Abrir o show do Rael e cantar 
dentro de um ônibus, foi uma das mais marcantes. 
Gratidão por esses momentos, mas tudo isso é pou-
co para o que eu busco e quero. Seguimos na luta.

Código: Quais são as suas pretensões para o futuro?
Lucas/Dunstin: Nós temos alguns projetos em men-
te. Eu continuo escrevendo, e o Dunstin continua 
cantando e a nossa intenção para os próximos anos 
é colocar essas poesias no CD, fazer uma mistura, 
meio rap e meia poesia. O rap é poesia, mas a minha 
intenção é trazer mais poesia ainda, pois eu quero 
incentivar a poesia ao mesmo tempo que transmito 
o rap. As poesias eu já tenho basta mesclar elas com 
o rap, recitar nos intervalos da música, e lançar um 
EP, pelo menos umas 10 faixas.



A Arte da

Por Ângelo Marinho, Jonatas Souza e Higor Maziero

A atriz Fernanda Tardochi se prepara para apresentação em comunidade no Itaim Paulista. Crédito foto: Higor Maziero

F 
 
ernanda Tardochi tem 22 anos e cursa 
o 2º ano de Teatro na Universidade 
Anhembi-Morumbi. Atua como 

figurante e faz peças teatrais em comunidades 
carentes, levando a arte para um público que, 
em sua maioria, nunca teve contato com 
espetáculos desse tipo.
O desejo de ser atriz surgiu em 2011, quando 
ela assistiu a uma montagem de “O Auto da 
Compadecida“, realizada em local próximo ao 
seu bairro. Após ganhar uma bolsa no ensino 
superior,  essa inspiração inicial foi reforçada 
pelas práticas desenvolvidas na disciplina de 

Peças Teatrais em Comunidades. Surgia ali a 
ideia de unir o amor pelo palco à proposta de 
levar conteúdos culturais de qualidade para 
públicos com pouco acesso a essas produções. 
Hoje, a estudante faz suas apresentações 
principalmente em datas comemorativas, 
como Dia das Crianças, Natal e Páscoa, entre 
outros. Fernanda reuniu todo o seu grupo 
de teatro para conversar com a equipe de 
reportagem do Caderno Código, falando 
sobre os planos para o futuro e as ações 
desenvolvidas no presente.

Solidariedade



Código: Você começou a fazer peças por conta do 
seu curso ou optou pelo curso depois de atuar em 
comunidades?
Fernanda: Comecei a faculdade antes, foi um dos 
motivos que me levou a fazer as peças.

Código: De onde surgiu a idéia de atuar em 
comunidades?
Fernanda: Um conhecido do ramo político ia fazer um 
evento em uma comunidade e me convidou pra fazer 
uma peça.

Código: Quando e como foi a sua primeira experiência 
atuando em comunidade?
Fernanda: Outubro de 2016, foi no feriado de dia das 
crianças, tinha muita gente e nós colocamos umas 
cadeiras na rua mesmo por não caber todo mundo no 
lugar que íamos apresentar. Eu não sabia muito bem 
o que esperar já que só tinha atuado em palco mas, 
como eu tinha feito adaptações na peça, eu sabia que 
as crianças reagiriam bem.

Código: Qual a diferença entre atuar no teatro e na 
comunidade?
Fernanda: No teatro as pessoas vão porque querem 
ver o espetáculo, então a expectativa deles é de que 
vai ser algo legal de se assistir, já na comunidade 
geralmente não é assim, as crianças vão e se não 
gostarem começam a se distrair de outras formas, o 
que se torna mais um desafio pro artista.

Código: Qual a reação do público infantil com as 

peças?
Fernanda: A criançada 
geralmente responde bem, 
principalmente quando é 
algo interativo, elas adoram 
quando pergunto algo porque 
elas sentem que fazem parte 
daquilo, o maior problema são 
com os adolescentes que, não 
se identificam com a peça e 
começam a atrapalhar fazendo 
piadas pra chamar atenção dos 
amigos.

Código: Esse projeto já fazia 
parte do seu planejamento na 
carreira de atriz?
Fernanda: Não, eu não tinha 
essa idéia até ser convidada, foi 

uma surpresa até pra mim a forma como me envolvi 
depois da primeira atuação.

Código: Como você escolhe os locais que vai realizar 
o projeto?
Fernanda: Eu faço quando tenho algum convite, 
quase sempre pelo mesmo amigo que me convidou 
a primeira vez já que ele sempre desenvolve algum 
trabalho em comunidades.

Código: Você recebe alguma ajuda para realizar suas 
peças?
Fernanda: Financeira não, as vezes ganho alguma 
ajuda com o material da peça, fantasias, etc.

Código: Já aconteceu algo incomum em alguma das 
suas apresentações?
Fernanda: Na primeira vez que fui apresentar, 
começou a chover no final da apresentação e, como 
estávamos a céu aberto, foi uma correria pra colocar 
todo mundo pra dentro da casa que a peça seria feita 
inicialmente.

Código: Por não ter remuneração, o que você leva 
como recompensa ao realizar esse trabalho?
Fernanda: Além da experiência e do contato com 
o público diferenciado, o carinho que recebo das 
crianças no final das apresentações e a gratidão dos 
pais é algo impagável, faz você ter a certeza de que 
cada segundo empenhado valeu a pena e que mesmo 
que por alguns minutos, você fez a diferença.



Artivismo em

Em entrevista para o grupo Six Jornalist, a drag Queen Diana (Rodrigo Marques)  relata 
suas experiências vivendo do artivismo e amadorismo. Essa essência de viver na 

contramão do mundo, das opiniões e o mais importante, do gênero.

Por João da Silva, Maria e Fernando

Passarinho de toda cor me aceita como eu sou.

Aos 12 anos de idade, Rodrigo começou a descobrir sua paixão por usar utensílios femininos, sapatos altos e 
chamativos, vestidos curtos e ousados, querendo mostrar seu corpo e a cada dia chegar mais perto da identidade 
feminina. Com 14 (quatorze) anos, Rodrigo descobriu sua identidade de gênero, Gay, e decidiu contar aos pais, 
amigos e familiares a fim de não se esconder dentro de um ser que não era ele. A identidade Drag chegou com 
a divulgação de seu gênero, já aceitando sua identidade Rodrigo começou a se vestir como mulher e quis ir mais 
além, se vestindo de personagens femininos, onde viu graça, e quis se aprofundar neste universo. Não tendo 
uma certa visibilidade para expressar seu amadorismo, o mesmo começou a vender brigadeiros em estações 
movimentadas na grande são Paulo montada como Diana, sua identidade como drag. Em 2017, Rodrigo recebeu 
uma oportunidade de se montar e se apresentar em uma boate (Hot Hot) em São Paulo. Hoje Rodrigo, se 
apresenta em diversas boates em São Paulo, nas sextas e sábados. 

forma de gênero



Código: O que é ser realmente um drag?
Rodrigo: Pra mim, uma drag é uma personagem que 
faz show de dublagem, dança e até covers.

Código: É um a Artista amador?
Rodrigo: Acho que eu, particularmente, sou sim. 
Pois só me monto às vezes, ainda não uso isso como 
profissão ou estilo de vida.

Código: Artista vem de arte e amador vem de “fazer 
por amor”. O universo Drag é amador, escolha de 
vida ou profissão?  
Rodrigo: Bom, acho que são ambos. Pois tem gente 
que sim, usa como trabalho, outras como  estilo de 
vida por que gosta, e também muitos que não têem 
costume de se montar no dia a dia e acabam sendo 
amadores.

Código: Ser Drag é ser, Ggay?  
Rodrigo: Não. Ser drag, acredito, que é criar um per-
sonagem que tanto gays, como heéteros e até mul-

heres, podem se apropriarm dessa cultura. Porque, 
hoje em dia, acabou se tornando uma cultura graças 
a Pabllo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark, Aretuza Lovi, 
entre outras.

Código: Entre respeito, humanismo e preconceito, 
qual dessas respostas você recebe mais em seu dia 
a dia? 
Rodrigo: Com certeza preconceito. Porque Iinfeliz-
mente, a sociedade ainda é preconceituosa. Mesmo 
assimMas, hoje em dia, percebo que háestá tendo  
mais respeito, pois devido aos transexuais, gays e  
drags estãoestarem ocupando mais espaço, tanto na 
televisão, como em rádios, programas e etc. E muitas 
novelas, transmitem isso, dando mais visibilidade e 
mostrando que ser diferente é bom, que não tem 
problema nenhum. Que, apesar de sermos gays, 
trans, drags,... de certo modo, somos iguais.

Código: Como você descobriu, como soube que 
fazendo isso você se sentiria livre?. 
Rodrigo: Quando me descobri minha identidade, me 
sentia meio mal às vezes, porque grande parte da 
minha família é evangélica. E mMuitos não aceitam 
devido àa religião. Mas chegou um dia que real-
mente me assumi, e isso foi a melhor coisa que fiz na 
vida. Pois, agora, posso viver do meu jeito, ser o que 
sou, sem me esconder, e isso o que é ótimo. 

Código: Como foi dizer ao seus pais e amigosou 
amigas que, agora você não seria mais o Rodrigo e 
sim a Diana? 
Rodrigo: Bom, primeiro eu me assumi gay (Rodrigo), 
para os meus amigos e família. O drag começou em 
mim há alguns meses, não faz muito tempo. A von-
tade de me montar, já existia há algum tempo, mas 
só comecei recentemente. há pouco tempo! Lembro 
que quando me montei pela primeira vez, postei as 
fotos no Facebook, e minha família ficou pasma com 
aquilo, pois nunca me viram daquela maneira. Mas 
foi legal ver a reação deles, rs! Mas, graças a Deus, 
não tive má aceitação, na verdade, nem sei, porque 
já não morava mais com minha mãe ou familiares. 
De qualquer forma,Mas a opinião deles nunca foi 
importante pra mim. Dou valor, à opinião de quem 
realmente gosta de mim, me quer bem, me apoia 
e me ajuda quando preciso. No post que fiz, muita 
gente me elogiou e me deu força, isso é mais impor-
tante!



Código: Código: Você acha que está indo na con-
tramão do mundo? 
Rodrigo: Sim! Por que o mundo, embora nem (não 
todos), cria falsas esperanças achando que vamos 
viver e ser o que a sociedade eles querem e “acham” 
que é certo. Então, sim, acho que de certo modo 
estou vivendo assim. Mas acredito (espero) que isso 
melhore, algum dia.

Código: O artista amador, faz da sua arte uma 
profissão, um estilo de vida e acredita que, de algu-
ma forma, sua arte por amor pode mudar o mundo. 
Como é, para você, essa escolha de vida proporcio-
na para outras pessoas alguma coisa? 
Rodrigo: Sim, quem faz por amor, pode sim mudar 
a vida de muitas pessoas e dar mais confiança para 
aqueles que têm a mesma vontade. É o caso da 
Pabllo, ela faz tudo isso por amor. Mas não chega 
a ser amadora, ela já é uma drag de grande nível e 
potencial, se aproximando da drag mais famosa do 
mundo, Rupaul! Também acredito que com uma 
drag  amadora pode ter o mesmo efeito, até porque 
muitas pessoas, gays se espelham nisso, com amor, e 
admiração.

Código: Como é conviver com uma parcela da so-
ciedade, que nos dias atuais ainda leva um pou-
co mantém o preconceito sobre as escolhas que 
tomoudecidiu?
Rodrigo: Eu mesmo não ligo para a opinião alheia, 
só me importo com o que realmente me dará algum 
tipo de expectativa, objetividade, rumo na vida e re-
speito. Fora isso, vivo, me visto e ando como quero, 
até por que ninguém paga minhas contas, então não 
tem nenhum direito de palpitar na minha vida. Ela 

é minha, eu nasci assim, e faço dela o que quiser, e 
não vai ter lei certa que mudará isso!

Código: De que forma você descreveria a importân-
cia do mundo drag para a sociedade? 
Rodrigo: AComo mencionei antes, as drags hoje em 
dia, estão muito em alta, . pProporcionando mais 
visibilidade e respeito entre todosambas as partes. 
Pois as drags atualmente, estão sendo bem vistas, 
tomando espaço e muita gente se impressiona e 
admira isso. Isso é muito importante para o mundo 
LGBT, porque através delas podemos adquirir mais 
respeito, autoconfiança e coragem para encarar o 
mundo do jeito que somos.

Código: De que maneira você enxerga a visibilidade 
gay e drag no Brasil?
Rodrigo: Ainda é um assunto a se tratar, porque o 
Brasil, infelizmente, é o país que mais mata gays 
e transexuisal no mundo. Não sei se esse número 
continua crescendo ou não, mas acho que a justiça 
poderia intervir mais nisso, mas nem isso está sen-
do eficaz no país. Eu também nem faço questão em 
saber sobre política e etc. Tenho preguiça e raiva 
disso, até porque está tudo uma droga. Mas Ttenho 
esperança de que isso melhore, e, se a justiça não 
faz nada, nós mesmos estamos tentando. Esse é um 
dos objetivos das drags, na minha opinião, então 
é questão de tempo pro jogo virar. Pois se a justiça 
eé a política não estão nem aí, cabe a nós fazer 
algo para mudar essa triste realidade! Também tem 
muitos famosos que nos apoiam e admiram, isso é 
importante, pois com a ajuda deles seremos mais 
fortes e capazes de lutar contra isso.



Uallas, DeRAPente MC
Rapper de origem baiana, surpreende os usuários do metrô de São Paulo 

através de suas composições reflexivas e estilo cativante
Por Joana Souza, Marcos Junior, Lucas Rodrigues, 
Matheus Ornellas e Jonatas William

Uallas, começou a rimar com influências nordestinas do Repente, mas foi no rap que encontrou sua própria linguagem
musical. (Foto: Jornalistas de Plantão)

U 
 
allas Silva dos Santos, 28 anos, nascido em Itamaraju-BA, chegou 
a São Paulo aos 20 anos de idade, atualmente reside no bairro 
de Santana, zona norte, e faz do metrô sua forma de expressão 

e sustento diário. Antes de se dedicar ao rap, Uallas trabalhou em diversas 
áreas, como: borracheiro, vigilante, garçom, etc.  Acompanhamos Uallas 
durante um dia em sua batalha diária, para melhor entender os desafios 
de se apresentar no metrô e conhecer suas motivações e inspirações que o 
fazem seguir seus sonhos. 



Código: Quando e como o RAP tornou-se sua 
expressão artística?
Baiano: Em 2013, por influência do Repente, um estilo 
musical típico nordestino e de artistas consagrados do 
RAP, como: Racionais MC, Sabotage, Facção Central. E 
ambos os estilos musicais facilitam na hora de compor 
ou improvisar, pois quase não é necessário o uso de 
instrumentos musicais, apenas a batida!

Código: Antes do RAP qual foi o seu meio de 
sustento? Você gostava do que fazia?
Baiano: Trabalhei como vigilante. Não que eu gostava, 
mas, tenho o espírito livre e não concordo com a 
ideia de empregadores dizerem aos seus empregados 
usando a humilhação o que ele deve ou não fazer! 
Sou filho de mãe solteira e foi o que ela me ensinou! 
Trabalhar com o ser humano é difícil!

Código: Quando o metrô tornou-se seu local de 
apresentações?
Baiano: Em 2015, quando conheci o MC do Trem, 
que me apoiou e ensinou a arte de viver do RAP nas 
estações de trem e metrô de São Paulo, e hoje é a 
melhor coisa que fiz da minha vida!

Código: O que te inspira diariamente para entrar em 
um vagão lotado para se expressar musicalmente?
Baiano: Meu filho Miguel de 2 anos! E por acreditar 
em um Brasil melhor para ele no futuro, creio que a 
música tem esse poder de revolucionar e melhorar 
um pouco o cenário atual, como fez Bob Marley 
com a música ou Martin Luther King Jr. na política! 

Paz interior é a chave fundamental que uso para me 
expressar com o RAP! 

Código: Você já sofreu algum tipo de constrangimento 
nas dependências do trem e metrô?
Baiano: Sim, certa vez um Advogado me perguntou 
por que eu estava cantando a troco de dinheiro, 
expliquei para ele que não estava forçando ou 
pressionando ninguém a dar dinheiro e que é o único 
método que encontrei no momento para ajudar no 
desenvolvimento do meu CD e com despesas de 
aluguel. Ele continuou contando a história de onde 
veio, como trabalhou com o pai e fez a faculdade de 
advocacia. Eu respondi: “Agradeça por ter tido um pai 
que te apoiasse, por que eu não tive!”. A chance de 
você ser bem-sucedido na vida é muito maior quando 
se tem o apoio e estrutura familiar!

Código: Você foi bem recebido pelo artistas locais? 
Baiano: Infelizmente existe muita xenofobia e 
preconceito da parte de alguns artistas locais! 
Quando cheguei em São Paulo e fui me apresentar nas 
batalhas de rima como “Baiano MC” os organizadores 
do evento não chegavam a nem colocar meu nome na 
lista de participantes, me menosprezando pelo meu 
local de origem. Tive que conquistar meu respeito, 
meu espaço! A verdade é que a boca fala do que o 
coração está cheio!

Código: Já pensou em desistir? E quais foram os 
motivos que te levaram a tomar essa decisão?
Baiano: Muitas vezes (risos)! Viver de arte e música é 

(Foto: Jornalistas de Plantão)



difícil quando não se tem apoio! Ainda mais quando 
temos que quebrar paradigmas, como o gênero 
musical, estilo visual, tom da pele. Enfrentamos 
diariamente essas barreiras para que nossa música 
seja ouvida e as vezes essa pressão desanima um 
pouco!

Código: Sua família apoia sua arte?
Baiano: No começo foi difícil meus familiares 
aceitarem minha decisão! Mas, infelizmente no 
Brasil somos limitados e doutrinados culturalmente 
a terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, 
estágio e trabalhar no “emprego dos sonhos”! Somos 
diferentes e nossas escolhas é que nos fazem únicos!

Código: Qual método de aprovação que você utiliza 
em suas composições musicais?
Baiano: Muitas pessoas acompanham meu trabalho 
após finalizado, porém há alguém especial por trás 
disso, minha prima Michelle de 18 anos, é ela quem 
analisa e ajuda na construção das letras e melodias!

Código: Quem é sua inspiração?
BAIANO: Dona Dalvanice, minha mãe! Mesmo ela 
estando na Bahia, quando estou cantando minha 

mente se conecta a dela, como se ela fosse o espelho 
e eu seu reflexo!

Código: Qual o seu sonho?
Baiano: Meu sonho era ser jogador de futebol! É o 
sonho de infância de qualquer brasileiro! Aos 13 anos 
fiz testes em clubes, como a Portuguesa e o Londrina, 
porém o mundo do Futebol é como o da Música, sem 
o apoio de patrocinadores o sustento do seu sonho 
acaba saindo do próprio bolso!
 
Código: Quem é Uallas?
Baiano: Resultado dos pequenos detalhes que estão 
a minha volta!
 
Código: Quem é o Baiano MC?
BAIANO: Uma exceção dos problemas do Uallas!
 
Código: Qual mensagem você quer passar em suas 
músicas?
BAIANO: Mudar a cabeça do ser humano para 
melhor! Somos seres complexos para entender, uma 
caixa de pandora ambulante! Acredito que a música é 
uma maneira de unir as pessoas, libertando elas delas 
mesmas!

(Foto: Jornalistas de Plantão)



A arte nos palcos e
em sala de aula

Professor de 
artes leva 
emoção para 
os palcos de 
teatro

Por Legacy One

Em cena na peça Francisco de todos nós

O   teatro. Uma arte encantadora e emocionante para 
inúmeras pessoas que proporciona ao ator Jefferson Vieira 
de 32 anos de idade a paixão e o prazer de interpretar 

vários personagens ao longo de sua carreira como ator. Atualmente 
Jefferson Vieira concilia a carreira de ator com a sua profissão de 
professor de artes.
 Em entrevista Jefferson contará sobre como é ser um ator e professor 
de artes.   



CÓDIGO: Quando começou sua carreira de ator e 
professor?
JEFFERSON - A carreira de ator começou com 15 anos 
de idade, fiz uma inscrição no centro cultural para 
fazer aula de violão, porém durante duas semanas 
o professor de violão faltou e o dono do espaço que 
era professor de teatro pediu para que os alunos 
assistissem algumas aulas de teatro que estavam 
acontecendo no espaço, fiquei muito curioso para 
assistir as aulas de teatro, pois sempre gostei muito 
de filmes, no começo quando assistia ficava só 
observando, todos me chamavam para participar, 
mas eu era uma pessoa muito tímida e somente na 
terceira semana o professor de teatro conseguiu 
me convencer a participar de algumas aulas e 
dinâmicas que estavam acontecendo. Gostei muita 
da experiência e decidi trancar a minha matrícula nas 
aulas de violão, me matriculei no curso de teatro e 
até hoje continuo trabalhando no teatro. A minha 
carreira como professor se iniciou no ano de 2011, 
comecei a me dedicar à licenciatura de artes, mas foi 
por volta de 2009, 2010 em que decidi que iria fazer a 
licenciatura de artes.

CÓDIGO: Antes de você se tornar ator e professor 
você já tinha outra profissão?
JEFFERSON - Sou formado em administração, trabalhei 
por seis anos na contabilidade de um hospital e 
durante todo esse período eu gostava muito do que 
fazia, mas comecei a fazer faculdade de artes, e isso 
me atrapalhou tanto no trabalho como na faculdade 
por conta da correria do dia a dia, foi quando decidi 
pedir demissão e me dedicar apenas à licenciatura de 
artes. 

CÓDIGO: O que mais te fascina em atuar? 
JEFFERSON - O que mais me fascina em atuar é ter 
a oportunidade de interpretar vários personagens, 
passar por muitas épocas, ver a reação do público, 
viver toda a magia do cenário e trilha sonora, tudo o 
que o teatro me proporciona é fascinante.

CÓDIGO: Quando a carreira de ator se tornou um 
trabalho remunerado?
JEFFERSON - Entre os anos de 2010, 2011, foi quando 
comecei a ter um retorno financeiro dentro do teatro, 
antes era algo muito amador, as apresentações eram 



feitas em espaços gratuitos, também foi durante este 
período que iniciei um curso profissionalizante de 
teatro juntos com a faculdade de artes.

CÓDIGO: Como você consegue conciliar a profissão 
de professor e ator?
JEFFERSON- É muito puxado porque durante a 
semana dou aula de segunda à sexta, quando termina 
a aula vou direto para o teatro onde todos os atores 
se encontram para trabalhar e conversar sobre algo 
que não aconteceu no espetáculo da semana passada 
e que poderia ter acontecido ou sobre o que pode ser 
melhorado para a próxima apresentação, em alguns 
dias eu chego em casa muito cansado, mas com o 
sorriso no rosto porque estou fazendo algo que eu 
gosto que é dar aula e atuar no teatro, durante os fins 
de semana também me dedico somente ao teatro.

CÓDIGO: Teve algum momento durante a sua carreira 
em que você teve que deixar de dar aula para poder 
atuar?
JEFFERSON- Sim, teve um caso onde eu tive que 
inventar uma historia na escola para poder viajar 
em um espetáculo em que estava em cartaz, então 
falei que não iria naquela semana porque eu estava 
resolvendo algumas coisas pessoais para poder me 
dedicar a esta viajem.

CÓDIGO: O que você utiliza dos palcos em sala de 
aula?
JEFFERSON- Procuro levar aos meus alunos o 
amadurecimento pessoal que eu tenho á cada dia, as 
pessoas podem até falar que é algo que eu faça todos 
os dias, mas a cada apresentação saio do teatro com 
um pensamento diferente, o retorno do público com 
os comentário faz com que eu pense, reflita e passe 
tudo em sala de aula para os meus alunos.

CÓDIGO: Você já teve oportunidade de viver somente 
como ator?
JEFFERSON- Infelizmente ainda não, porém é algo 
que eu pretendo muito e esse ainda é o meu plano 
A, gosto muito de dar aula, mas o que eu realmente 
quero é trabalhar somente no teatro.

CÓDIGO: Você teve que quebrar algum paradigma 
pessoal para poder representar um personagem?
JEFFERSON- Sim, um dia eu fui convidado para 
participar de um espetáculo mais voltado ao público 
LGBT, eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, meu 
personagem era um homossexual. Eu tive que fazer 
um estudo muito grande, tive uma conversa muito 
séria com o diretor porque era um trabalho que 
nunca tinha feito, não tinha a mínima ideia de como 
começar, nunca tive um contato profundo com esse 
público, foi um trabalho bem árduo, mas foi muito 
gratificante. Através de muitas pesquisas e estudo 
consegui interpretar o personagem.

CÓDIGO: Qual foi o seu maior personagem?
JEFFERSON- No público infantil foi o último trabalho 
que eu fiz: A Bela e a Fera, eu representei a fera e 
ganhei este personagem de presente. Com o público 
adulto é o meu trabalho atual onde tive o maior 
retorno porque ele é um personagem completamente 
diferente de todos que já interpretei, é a história de 
Francisco de Assis.

CÓDIGO: Qual é o seu maior sonho?
JEFFERSON- Meu maior sonho é trabalhar 100% 
como ator e fazer uma longa metragem que eu ainda 
não tive a oportunidade de fazer, penso que é algo 
muito maior e também tenho o desejo de trabalhar 
na televisão.



A vida através da música
Em meio a grande São Paulo, metrópole de mais de 12 
milhões de habitantes, milhares de pessoas vivem como 

Fernando Cruz, o “Fefo” nosso personagem de 37 anos

Por Cezar, Edson, Emilly, Felipe, Gabriele e Gustavo

“Fefo” em apresentação no Morrison                                                                                                       créditos: Edson

F 
 
ernando Cruz, conhecido nas ruas como “Fefo”, 37 anos, tem como profissão gerenciar projetos de TI. 
Violonista desde os 12 anos e guitarrista desde os 14, Fernando sempre gostou de música, e costumava 
passar horas no estúdio de um amigo de seus pais, a paixão pelo hobby era tanta que a infância dele foi 

voltada totalmente para música. A paixão pela música foi se tornando maior e Fernando começou a se aperfeiçoar 
e aprender novos instrumentos como Baixo e Ukulele, mantendo a guitarra como instrumento principal.
Trabalhando em período integral, acha na guitarra uma válvula de escape, e é tocando queconsegue se expressar 
da maneira que no cotidiano não é possível. Participou de sua primeira
banda aos 14 anos e aos 15 fez a primeira apresentação em público e desde lá vem mantendo o hobby.
Quando se apresenta, Fernando afirma que se sente maravilhado em ver todas as pessoas ali presente se 
distraindo e se divertindo ao seu som.
“Quando me apresento em algum bar e vejo as pessoas ali esquecendo dos problemas do dia a dia com a minha 
música é gratificante” - Fernando Cruz.



Primeiro Impacto: Qual foi o principal motivo para 
que você se interessasse por instrumentos musicais?
Fefo: Eu comecei a tocar instrumento musical 
de brincadeira quando criança, eu pegava um 
instrumento quando tinha por volta de cinco anos e 
de alguma forma ele me passava certa segurança.

PI: Qual foi, ou o que te influenciou a se apaixonar 
pela guitarra, o instrumento que você toca até hoje?
Fefo: Por incrível que pareça a falta de espaço no 
apartamento em que eu morava, me fez optar por 
guitarra, já que não tinha muito espaço pra uma 
bateria, eu tive uma bateria de brinquedo, mas uma 
bateria “de verdade” ocuparia muito mais espaço e 
faria muito mais barulho.
Na verdade comecei com o violão e depois migrei pra 
guitarra.
Então podemos dizer que minha primeira opção foi 
a bateria e acabei virando o guitarrista que sou hoje.
E também porque, quando comecei a tocar, você 
ligava na MTV e assistia os clipes das grandes bandas, 
quem mais se destacava? Vocalista e guitarrista, 
No Gun`s and Roses eram Axel Rose e Slash, no 
Rolling Stone eram Mick Jagger e Keith Richards, no 
Aerosmith eram Steven Tyler e Joe Perry e mesmo nas 
mais antigas que não estavam na cena no momento 
como Led Zeppelin com Robert Plant e Jimmy Page 
o próprio Black Sabath que tinha Ozzy Osbourne e 
Tony Iommi, sempre foi aquela coisa de o vocalista 
era o bam bam bam e como eu sempre cantei mal 
pra caramba e o segundo no “comando” era sempre o 
guitarrista, Abracei isso.

PI: O que a música significa para você hoje?
Fefo: Tudo, não vivo sem, saio de casa com fone de 
ouvido, ando na rua com fone de ouvido, se vou lavar 
louça ligo a caixinha, no banho batuco a barriga, que 
seja, ao assistir TV, puxo o vilão que fica sempre ao 
lado do meu sofá, às vezes entro no quartinho ao lado 
da lavanderia onde guardo minha guitarra apenas pra 
dar um acorde. A música pra mim é tudo.
Quando minha filha Olivia nasceu a primeira coisa que 
fiz foi cantarolar pra ela a musica daughters (Filhas) 
do John Mayer, minha esposa sendo suturada e eu 
cantarolando pra Olivia.

PI: Você se inspirou em alguém ou algo, para se 
tornar o artista que é hoje? O que ou quem?
Fefo: Tive varias inspirações na vida, mas uma 
inspiração musical foi Eric Clapton, apesar de hoje 

em dia não colocá-lo entre meus TOP5 artistas, por 
muito tempo ele foi sim e é um cara que como músico 
ele é fenomenal, é um cara que depois de tudo 
que aconteceu recuou um pouco na música pra se 
dedicar a família e seguir adiante, mas também tem 
composições magníficas. Eu como artista da noite 
paulistana, vejo nele, um artista global uma fonte de 
inspiração.

PI: Você se sente realizado sendo apenas um artista 
amador, ou gostaria de futuramente depender 
apenas da música?
Fefo: Hoje como artista amador me sinto realizado. 
Por muitos anos eu queria ter vivido apenas da 
música. Hoje conhecendo o que conheço se fosse pra 
viver da música gostaria de viver no backstage, como 
produtor musical ou algo do tipo.
Não consigo mais me ver como musico profissional, 
viajando pelo Brasil ou até mesmo pelo mundo e afins 
e ficar muito tempo longe de casa, essa fase já passou.

PI: Quanto tempo demorou em dominar o 
instrumento e se tornar guitarrista de uma banda? 
Fefo: Comecei tocar violão com 12 anos, com 14 tive 
minha primeira guitarra e já entrei em uma banda, 
chamada Moon Shadow e eu era o único guitarrista.
Relembrando aquela época eu acho que foi meio 
prematuro encarar assim logo de início, mas acho que 
me tornar um guitarrista mesmo, foi por volta dos 18 
anos.
Eu comecei tocar em bares por volta dos quatorze, 
quinze anos, mas não posso me considerar um musico 
sólido nessa época, onde eu queria tocar musicas do 
Pink Floyd do Yes, que somente um guitarrista de 
verdade consegue.

PI: O que é necessário para se tornar um bom 
guitarrista? 
Fefo: Disciplina, estudo e dedicação, sem isso você 
não vai se tornar um guitarrista, se você assiste 
as entrevistas do John Mayer que é um exímio 
guitarrista, ele diz: “Todo mundo fala que tive sorte 
de chegar aonde cheguei, mas só eu me lembro das 
oito, dez horas que ficava trancado dentro de um 
quarto estudando feito um idiota”.
O próprio Neil Peart (baterista do Rush e por muitos 
considerado o melhor baterista do mundo) passava 
de 12 a 16 horas treinando.
È necessário estudo e treinamento de 12, 13, 14 horas 



por dia, pra gravar um disco de duas horas ou um 
show de uma hora e meia, isso pra fazer um disco ou 
um show de uma forma brilhante, às vezes ensaiamos 
3, 4, 5 horas pra fazer um show de trinta minutos
Então é isso, prática, disciplina, treino e estudo.

PI: E no período da sua formação foi difícil conciliar 
as duas atividades?
Fefo: Na verdade comecei três faculdades e só me 
formei na última. 
Eu comecei engenharia e no primeiro ano de 
engenharia eu estava em uma banda, às vezes saia 
da faculdade e ia direto pro bar tocar, depois fui 
pra ciências da computação, eu já tinha entrado na 
Rock Label que foi uma banda que durou bastante 
tempo e novamente o que atrapalhou foi a logística 
entre as aulas e os shows e na Rock Label foi mais 
complicado, pois além da faculdade e da banda eu 
também já estava casado, ai junta-se casa, faculdade 
pra terminar, esposa grávida.
Já na área profissional, já chegou a atrapalhar e 
muito, pois até já perdi emprego por conta disso, em 

2004 mais ou menos eu trabalhava em uma editora e 
surgiu um problema de ultima hora na área de TI, que 
é minha área e eu tinha um show pra fazer a noite, 
abandonei tudo e corri pro show, foi meu último dia 
nessa empresa.

PI: Você costuma trabalhar com base ou solo? Em 
qual você se sobressai? 
Fefo: Eu gosto de trabalhar na base, apesar de 
fazer solo de muita músicas, eu divido com o outro 
guitarrista da Volume Onze (Dado), mas eu sou em 
cara que me especializei na base, em procurar timbre 
que deixa o som mais encorpado com sobre saída 
pra deixar mais livre pra quando o Dado precisar 
fazer os solos, antes tinha aquela coisa do ego de 
guitarrista, queria solar sempre solar, mas hoje faço o 
que é melhor pra música, se tem que ficar quieto, fico 
quieto se tem que solar, solo, mas sempre pensando 
no que é melhor pra música.

PI: O que é mais importante para o guitarrista 
desenvolver uma boa música, o virtuosismo ou a 



expressividade? 
Fefo: Sem dúvida a expressividade, o virtuosismo é 
útil, pois é valido você conhecer o seu instrumento, 
todas as notas possíveis de se fazer, mas novamente 
digo, o melhor é fazer o que é melhor pra música, se a 
música pede um momento virtuoso tudo bem, mas se 
a música não pede, nem chegue perto de fazer isso. 
Como exemplo disso lembro-me do comentário de 
um grande professor de bateria sobre a Meg White, 
baterista do White Stripes, em que ele perguntou a 
um grupo de bateristas o que achavam dela e como 
resposta quase um uníssono “ela é uma porcaria 
por somente seguir o ritmo colocado por Jack White 
(Guitarrista e vocal da banda), ai ele pegou a música 
There are Places dos Beatles, onde o Ringo Star 
(Baterista) só acompanha o ritmo colocado por Paul 
MacCartney e perguntou: Vocês acham o Ringo Star 
ruim? A resposta obviamente foi não. Ele continuou: 
Agora imagine que no meio da musica, Ringo Star 
começasse a fazer varias viradas e solos sem a menor 
coerência pra essa música? Ou seja, a Meg White 
acompanha o Ritmo que a música pede só isso. 
Concluiu o professor.
Ai temos exemplos como Joe Satriani que é um 
guitarrista virtuoso, Steve Vai, Ing Malmsteen e Jeff 
Beck também, mas por tocarem sem vocalista na 
maior parte dos shows, o estilo de música deles pede 
isso deles.

PI: Já se sentiu forçado a parar de tocar por algum 
motivo?
Fefo: Forçado não, mas já vi em um momento da 
minha vida profissional, onde estava me consumindo 
tanto que quase parei de tocar porque não conseguia 
fazer tudo ao mesmo tempo, mas ai eu consegui 
mudar de emprego e ou era isso ou teria que para com 
tudo, pois o trabalho estava atrapalhando a música, 
o casamento, tudo estava um inferno. Chegava em 
casa estressado, brigava com minha esposa (Silvia), 
brigava com as minhas filhas, voltei a fumar depois de 
quatro anos, isso foi em 2015, minha pior experiência 
nesse sentido. Esse emprego quase me tirou da 
banda, quase me deu um divórcio, ai me fizeram uma 
proposta pra um outro emprego e minha esposa foi 
bem enfática: “Você vai aceitar e eu não quero saber 
de mais nada, você vai aceitar esse emprego”. Então 
por vontade “própria” (risos), aceitei.

PI: Já aconteceu de ser rejeitado pelo público durante 
uma das tuas apresentações?

Fefo: Já sim, na época tocava em uma banda chamada 
Trixon, que foi entre a MoonShadow e a RockLabel, e 
certa vez fomos convidados a tocar em um prostíbulo 
(gargalhadas involuntárias) e era um prostíbulo no 
centro da cidade com nível de prostíbulos de beira de 
estrada, chegando lá os freqüentadores na sua maioria 
estavam com chapéu de cowboy, calça justa, bota e a 
banda tocando Jota Quest e pop rock nacional, mas 
com certeza não era isso que eles queriam ouvir. Na 
terceira, quarta música paramos, pois o clima estava 
ficando tenso demais e nós na época não saberíamos 
tocar outros tipos de música e os ficavam pedindo 
Sergio Reis, Elimar Santos, coisas que na época eu não 
ouvia, ainda brinquei com um cara falando: “Olha eu 
até tocaria, mas o resto da banda não sabe”.

PI: Já realizou o desejo de tocar com alguém ídolo ou 
em algum lugar que você sempre desejou? 
Fefo: Da cena paulista sim, da cena global não, meu 
sonho seria um dia subir no palco com Dave Matthews 
band e fazer um som com a banda inteira, acharia 
irado! Mas da cena paulista já sim, toquei com o 
Guitarrista Felipe Machado da banda Viper, o Mariuti, 
que já foi da Banda Shaman e Viper além de ter tocado 
com o André Mattos, já foi meu professor de guitarra 
além de ter dado uma canja com uma banda minha.
Agora lugar em especial que gostaria de tocar é o 
Madison Square Garden ou no Central Park que são 
lugares que acho “iradíssimos” ou até mesmo no 
Wembley Stadium na Inglaterra.

PI: Você ainda recebe apoio de sua família quando o 
assunto é música?
Fefo: Recebi pouco apoio dos meus pais, pois 
gostariam que eu fosse engenheiro, advogado, médico 
ou coisa do tipo. Mas aqui em casa quanto constitui 
essa família já era bem claro que a musica era mais um 
hobby, uma segunda opção, não era minha principal 
carreira, mas eu tenho apoio sim e muito.
Quando estou em casa eu coloco a Olivia pra dormir 
toda noite, em noites de show a Silvia (esposa) que 
tem que fazer isso, nos dividimos as tarefas da casa, 
quando tenho show ela faz tudo sozinha, e isso é um 
grande apoio. E quando a Gabi (filha mais velha) vai 
comigo, me ajuda a carregar as coisas (sorrindo).

PI: O que você diria pra quem está começando hoje?
Fefo: Que é um mundo cruel, muito difícil de entrar 
e muito fácil de sair, todos vão começar tocando em 
bares, botecos, em bar de faculdade, em baladas de 



Das ruas para

Jovens paulistas dão show como 
covers de Michael e recebem 

elogios de Taj e Paris Jackson. 

Por Luis Felipe Rodrigues
Apoio:Emilly Rosa, Guilherme Barros, Bharbara 
Amaral, Felipe Hiroshi, Gabriele Tenório, Kaique 
Alves e Esmeralda Santos

os Jackson

Matheus e Felipe durante a apresentação na AV. PAULISTA.
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m meio ao caótico 
trânsito e enorme 

fluxo de pessoas da cidade 
de São Paulo, há quem tente 
não seguir cem por cento esse 
ritmo. Conversamos com dois 
jovens irmãos, Matheus Gomes 

de Luca, 21, e Felipe Gomes 
de Luca, 19. Eles dançam na 
rua em busca de melhoria de 
vida e também para ajudar na 
renda da família. Eles contam 
sobre as dificuldades de ser 
um artista de rua, preconceitos 
que sofrem e outros assuntos.



Código: Como descobriram o talento para a dança?
Irmãos Jackson: Quando o Michael faleceu, minha 
mãe já era fã. Ela chorava muito pela morte, então 
eu e meu irmão compramos um DVD. Começamos 
a ensaiar e depois íamos em encontros de fãs do 
Michael e as pessoas comentavam que dançávamos 
bem. Ensaiamos mais e decidimos ir para as ruas. 
Hoje vivemos disso. 

Código: Como começaram as primeiras apresentações 
na rua?
Irmãos Jackson: Conhecemos uma menina que 
também fazia cover do Michael. Nós estávamos na 
febre de querer dançar em todos os lugares, decidimos 
ir ajudá-la e iniciamos na rua Direita, próximo à 
Praça da Sé. Foi muito tranquilo, nos sentimos super 
seguros.

Código: Você disse que a inspiração pelo artista 
surgiu por influência de sua mãe. Como conseguiram 
ser tão eficientes no cover que fazem?
Irmãos Jackson: É uma longa história... Sabemos 
que o Michael é um dos maiores artistas de todos 
os tempos, na questão de recordes, premiações, 
fama, sendo também o artista que mais fez doações. 
Por essa e outras, ele é nossa inspiração, mas 
principalmente porque ele tem uma característica 
única, ele cativa, hipnotiza. Freud fala em um livro 
sobre a personalidade de alguns líderes, bons e ruins, 
e que as características dois tais, quando falam, 
dançam, cantam são como uma espécie de hipnose, 
fascinam de uma forma que as pessoas se sentem 
assim, cativadas. 
Michael era assim, além de estar em um patamar alto, 
era humilde. É impossível conhecer seu trabalho sem 
se tornar fã, por isso nós somos apaixonados. 

Código: sendo a dança algo popular por que a 
sociedade não valoriza tanto um artista de rua, como 
aqueles que fazem shows fixos?
Irmãos Jackson: Cara, difícil essa pergunta.  É que 
essas pessoas têm patrocínio, divulgação. Quando 
passamos na televisão, as pessoas comentam, 
e algumas diferenciam. Acredito que por serem 
famosos, pensam que são intocáveis, sabe? Quando 
veem essas pessoas logo se fascinam. Agora, pra 
nós, que estamos na rua, é diferente. Acho que isso 
também se dá pela visibilidade da mídia, não temos 
tanta. 
Código: Falando nisso, vocês já tentaram shows 

fixos, patrocínio ou algo do tipo?
Irmãos Jackson: Sim, já tentamos. Mas não temos 
patrocínio, é até legal dançar na rua, apesar do cansaço 
e também pelas caixas de som e os equipamentos 
que são pesados. Mas as pessoas gostam, e isso vale 
a pena. 

Código: Diante de tudo que vocês vivenciaram na 
dança, acreditam que é possível encará-la como 
profissão, vivendo somente dela?
Irmãos Jackson: Sim, dá sim. Conseguimos ganhar 
bem, muito bem por sinal. 

Código: O vídeo de vocês chegou até Taj e Paris 
Jackson, certo? Como foi ser reconhecido como 
um bom artista pelos familiares de Michael? E se 
pudessem dizer algo a ele, o que seria?
Irmãos Jackson: Foi bem interessante, nós não 
esperávamos por algo desse tipo, nunca imaginamos 
que chegaria até eles. Eu e meu irmão brincávamos, 
falando um para o outro “imagina só se o Michael 
está disfarçado vendo a gente”, e ai acontece isso, 
nosso vídeo chega aos parentes, é como se o próprio 
Michael tivesse visto. Cara, acho que não teríamos 
palavras, não conseguimos nem imaginar, acho que 
choraríamos, abraçaríamos ele, diríamos que nós o 
amamos, não dá nem pra imaginar, isso é irreal pra 
nós.

Código: E qual seria a projeção para o futuro de vocês?
Irmãos Jackson: Como somos cristãos, pensamos em 
fazer missão, usar o que sabemos para levar alegria 
às pessoas. Seja na África, Índia ou onde quer que for. 
Acredito que o dom que temos foi Deus quem deu.



Humorista e compositor

Gabe Cielici conta piadas para 
transeuntes que passam pela 
avenida Paulista e também 
compõe músicas baseadas 
em sua vida.

Por Fábio Saraiva, Paula Lira, Mayara 
Lopes, Yan Fernandes, Lucas Sampaio, 
Ítalo Miyahara, Sandra Sales.

conta piadas de forma gratuita
em São Paulo
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abe Cielici conta 
piadas para 

transeuntes que passam pela 
avenida Paulista e também 
compõe músicas baseadas em 
sua vida.
Gabe Cielici é um músico e 
comediante de stand up, que 
resolveu abrir seus horizontes 
e apostar em algo que ele 

admirava, a arte de rua. 
Essa atividade que já dura, 
aproximadamente, mais de três 
anos, consolidou sua base de 
fãs e despertou um desafio de 
construir piadas todos os dias ao 
longo desses anos. Ele atua na 
Avenida Paulista e está viajando 
por outras regiões levando sua 
arte.
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Código  – Como você se tornou um comediante e há 
quantos anos faz isso?
Gabe - Faço comédia há 7 anos porque sempre tive 
que esconder quem eu era, e tinha que projetar coisas 
que eu não sou para poder ser aceito. A comédia me 
ensinou a aceitar quem eu sou, e não ter que abrir a 
boca para falar o que eu não quero, ou seja, eu não 
minto. Eu trabalho com a verdade nua e crua. 

Código – Você já está no meio underground há um 
bom tempo, conte um pouco da sua experiência e 
como funciona o mercado de stand-up atualmente.
Gabe – Cresci no underground no meio de bandas 
hardcore e punk. Ia em shows escondidos dos meus 
pais desde que tinha 13 anos de idade. Eu saia de casa 
no meio da madrugada para ir nos shows e dormia 
na casa dos meus amigos. O meio stand-up é uma 
esfera mainstream e meio elitista. Não, no sentido 
financeiro, mas no que é bom e no que, eles acham que 
é bom. Eles ficam emitindo um monte de baboseira e 
aquilo reina. Então, eu não gosto mais de participar, 
não estou no meio stand-up. Eu me auto exclui por 
questões ideológicas e tudo mais, literalmente tudo 
mais.

Código – Para complementar o seu stand-up, você 
compõe canções. O que fez você unir essas duas 
coisas?
Gabe – Eu sempre toquei com bandas de hardcore. O 
que eu mais gostava nos shows era o intervalo entre 
uma música e outra, que podia falar uma coisa ou 
outra no microfone. Hoje eu falo mais no microfone, 
e no intervalo toco músicas. 

Código – O que fez você se tornar um artista de rua e 
quais os benefícios que essa experiência acabou lhe 
trazendo? Isso é algo que estimula você a compor 
mais piadas?
Gabe – Sim, eu sinto falta de contar piada na rua, e eu 
busquei o mercado de contar piada na rua para poder 
obter o meu espaço e explorar meu próprio público. 
Descobrir as pessoas e mostrar que o stand-up está 
errado, “que eles desdenham muito do público, eles 
falam que eles não vão entender tal piada, está muito 
distante a referência”. As pessoas entendem. Elas têm 
um cérebro, que é uma máquina incrível.

Código – Quais suas influências no stand-up e na 
música?
Gabe – No stand-up meu comediante favorito já 

morreu. Ele morreu de overdose de heroína chamado 
Mitch Hedberg, que é o rei das piadas one-liner e essa 
é minha maior influência. Na música Chuck Reagan, 
e eu tenho escutado muito folk, estou escutando 
muito Mumford and Sons, Nikola Razerwitch, Laura 
Stevenson, e uma galera que faz carreira solo no 
violão. 

Código – Como funciona sua composição de piadas? 
Tem algo que você mais repara no cotidiano?
Gabe – Não, só vem as ideias loucas na minha cabeça 
e eu escrevo. Realmente, eu não fico reparando no 
cotidiano. Não fico procurando piada, ela vem tipo 
boom na minha cabeça, como um meteoro e acaba 
com os dinossauros que são os meus neurônios e aí 
fica só aquilo.

Código – Olhando para comédia no geral, atualmente, 
o humor está indo para um lado mais non sense,. 
e vejo que o Brasil está meio atrasado no stand-up 

Eu 
trabalho 
com a 
verdade nua 
e crua.



nesse ponto, você é um dos poucos artistas que 
utilizam disso no seu show, porque você acha que 
o humor está caminhando cada vez mais para isso?
Gabe – É que eu acho que não é o no sense tanto. As 
pessoas estão buscando nosso ponto de vista e não 
uma visão generalizada, clichê que a gente já está 
acostumado. Elas buscam outras vertentes no humor. 
São várias vertentes e as pessoas estão buscando as 
entrelinhas, as coisas que sei lá, “o que é um pontinho 
azul numa lata de ervilha? Não sei melhor comer”, é 
isso.

Código – Você tem um repertório bem versátil, utiliza 
como eu já disse, um humor no sense, as vezes mais 
inofensivo, mas também humor negro. Em relação ao 
humor negro, você se sente responsável de alguma 
forma pelo público quando conta esse tipo de piada? 
Você tem medo de ofender alguém? Você acha que 
tem uma linha que não pode ser quebrada? Qual 
critério você usa para compor esse tipo de piada? 
Gabe – Olha, eu não faço humor negro, não sei de 
onde as pessoas tiram isso. Porque eu só falo de mim 
mesmo. “No meu aniversário eu não corto o bolo, eu 
escrevo o bolo no pulso e corto”. Isso não é humor 
negro, é o meu humor, a maneira como eu vejo as 
coisas é meio fatalista, porque geralmente tudo dá 
errado.

Código – Você está ganhando bastante público na 
internet e faz bastante projetos por lá, você pode 
falar de alguns deles para a gente? Como funciona 
seu meio de divulgação no formato digital?
Gabe – A internet é um grande universo louco e 
insano, e eu estou ali navegando. Isso é a internet, a 
gente joga e reza dependendo de sorte para as coisas 
acontecerem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Um assessor palhaço levando

Pacientes e seu acompanhantes se surpreendem ao constatarem que é possível 
encontrar momentos de paz e descontração em um hospital. 

Por Lucy Monteiro, Stefannie 
Maia, Ellen Viana da Silva, 
Victor Hugo Granjeia e Thiago 
S.R. Arantes 

Um assessor palhaço levando

Cleber Serigato como Dr. Bistromba levando 
alegria ao Hospital Universitário de Jundiaí

T 
 
 
odos os sábados a tarde, sem se importar com o tempo, se está chovendo 
ou não, o advogado Cleber Serigatto Carvalho, 42 anos de idade, assessor 

parlamentar do Vereador Souza Santos e coordenador da corregedoria na Câmara 
Municipal de São Paulo, há 5 anos abre mão de horas de lazer ao lado de sua 
família para se transformar no personagem chamado de Dr. Birstromba. Vestido de 
palhaço, e com muita alegria para dar, ele se  dedica ao trabalho voluntário no grupo 
Caminho da Alegria, que atua há 13 anos na humanização do ambiente hospitalar 
de instituições de saúde da cidade de Jundiaí-SP, utilizando como ferramenta a arte 
do palhaço.



Código - Cleber, como você conheceu esse pro-
jeto Caminho da Alegria?
Cleber Serigatto - Através de uma amiga que já 
participava. Ela me convidou e aí através de pro-
cessos seletivos, de varias etapas tive a oportuni-
dade de entrar no grupo.
Sendo um advogado e trabalhando na política, o 
que te motiva a fazer esse trabalho?
Cleber Serigatto - A doação as pessoas que ne-
cessitam de atenção e poder contribuir com a 
sociedade naquilo que podemos oferecer.

Código - Você se inspirou em que para criar o 
Dr. Bistromba?
Cleber Serigatto - O personagem Dr. Bistromba 
veio do meu imaginário,  sempre gostei de filmes 
de ficção científica, e em especial do filme da 
serie Star Trek o Além da Escuridão (Star Trek - 
Into Darkness). O filme preocupa-se em debater 
problemas da sociedade através de raças aliení-
genas e civilizações exóticas, passando a men-
sagem de que os sentimentos e a humanização é 
mais importante que o material, o físico.  Nesse 
filme também pela diversidade de personagens, 
tem muitos nomes estranhos que me inspiraram 
a criar o nome Dr. Bistromba!  

Código - Você se considera uma pessoa extro-
vertida?
Cleber Serigatto - Por incrível que pareça dês de 
criança sempre fui muito introvertido, mas quan-
do me visto com o personagem eu me soltou e 
consigo despertar meu lado comunicativo, come-
diante e extrovertido. 

Código - Você pode presenciar a melhora de 
algum paciente por meio de visitas constantes?
Cleber Serigatto -Geralmente este trabalho con-
tribui muito com as pessoas e crianças enfermas 
e tristes, principalmente no lado psicológico, 
trazendo alegria e entusiasmo aos pacientes. Já 
ouve ocasiões inclusive de crianças pequenas 
dentro da UTI neonatal na incubadora, se mover-
em, reagiram as nossas brincadeiras.

Código - Você já se emocionou com a reação de 
algum paciente?
Cleber Serigatto -Sim, porém temos que contro-
lar a emoção para não levarmos para o pessoal e 
nem demonstrar isso aos pacientes.

Código - Como o grupo se sustenta financeira-
mente?
Cleber Serigatto -Através de contribuições dos 



próprios integrantes, a maior parte das doações 
são de pessoas físicas e dos eventos que o gru-
po faz todos os meses, em média 2 jantares ou 
almoços.

Código - Como você administra o tempo entre 
seu trabalho como assessor e o voluntariado?
Cleber Serigatto - Nas horas vagas eu abro mão 
do meu lazer para me dedicar, para me doar. 
No trabalho convencional eu sou outra pessoa, 
pois tenho que ser mais sério. Já aqui eu posso 
ser mais espontâneo e divertido para me doar e 
dedicar na ajuda aos pacientes.

Código - Já fez amizades com pacientes fora do 
hospital?
Cleber Serigatto - Não, pois não podemos tro-
car contatos com os pacientes, mas as pessoas 
muitas vezes tiram fotos conosco e publicam 
no Facebook marcando a página do grupo com 
comentários de agradecimento.

Código - Se o projeto não tem fins lucrativos, 
como é feita a divulgação?
Cleber Serigatto - Através das mídias sociais, 
eventos para angariar fundos como almoço e 
jantar. 

Código - Existem outros trabalhos deste mesmo 
grupo, quais são?
Cleber Serigatto -Sim, nós nos dividimos entre o 
pessoal que vai ao hospital, outro subgrupo que 
dá alimento a moradores de rua e um último em 
que auxiliam gestantes de baixa renda.

Código - Como esse trabalho impactou a sua 
vida?
Cleber Serigatto -Eu percebi que melhorei como 
pessoa, a visão de mundo muda, passei a dar 
mais valor às pequenas coisas. Esse trabalho é 
sincero e verdadeiro algo difícil de se ver nesse 
mundo cheio de hipocrisia, realmente gratifi-
cante, mais recebemos do que doamos. Com ele 
aprendi a ver o que realmente importa na vida e 
enquanto eu tiver saúde e Deus me permitir eu 
farei esse trabalho. 


