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Lucas Rocha, artisticamente conhecido como MC Garden, nasceu e 
foi criado na cidade de São Paulo e desde muito jovem viu a violên-

cia de perto. Defensor do que chama de “funk consciente”. O Brasil 
passa por uma enorme crise econômica e política, e Garden sempre 
esteve de olho nessas questões em suas letras ele fala sobre a reali-
dade do país através da sua música; e acredita que pode alcançar 
os jovens com suas mensagens. Embora esse tipo de música não seja 
comercial, isso não o desanima. O Mc pretende deixar um legado, 
e sabe que uma nova geração de pensadores pode crescer no pais 
através de suas composições. Fã de astros como Raul Seixas, Garden 
ataca a ignorância, e diz o que muitos deveriam ouvir.

O PENSADOR DA NOVA GERAÇÃO  

A consciência musical de Mc Garden.

Por: Luiz Gustavo Crispim, Wallas Novais, Heloísa 
Freitas, Gisela Santos e Débora Vieira
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CÓDIGO: Você nasceu e 
foi criado na Zona Sul 
de São Paulo, e desde 
pequeno presenciou a vio-
lência de perto. Como isso 
influenciou a sua entrada 
na música?
Mc Garden: Desde pequeno 
convivi de perto com o tráfi-
co. Quando eu e minha família 
nos mudamos para America-
nópolis, os traficantes usavam 
a laje da nossa casa para vi-
giar a polícia. Então, quando 
nós subíamos para soltar 
pipa, eles respeitavam e iam 
para outra laje, mas sempre 
encontrávamos um revólver. 
Foi impactante, mas foi uma 
coisa que fortaleceu muito. 
Nós víamos que com o passar 
dos anos, a maioria daqueles 
caras ou morriam ou eram 
presos. Foi um exemplo até 
para não ser seguido. 

CÓDIGO: Você trata um 
aspecto da realidade 
brasileira que o governo, 
e até o próprio povo,  
preferem fingir que não 
existe. O que mais te inspira 
em nossa sociedade para 
querer falar sobre isso? 
Mc Garden: Uso a minha vi-
são de mundo, mas o maior 
obstáculo é a ignorância. A 
ignorância que é intrínseca. 
O povo já é sabotado e ainda 
faz por onde para continuar 
sendo. A ignorância é, por 
exemplo, enquanto o cara fi-
lho do patrão está indo pra 
sua faculdade, está indo para 
o seu trabalho, e já dando até 
um exemplo cultural, escu-
tando um Chico Buarque ou 
até mesmo um Mc Garden, 
a favela está indo para seu 
“trampo”, escutando um “ba-
fora um lança”, um “fumar 
maconha até umas horas”. 
Esse é o maior obstáculo. 

CÓDIGO: Você já sofreu al-
gum tipo de perseguição ou 
até preconceito por ter um 
foco diferente no seu funk? 
Mc Garden: Sim, o precon-
ceito rola até por dizer “olha, 
está vindo um funkeiro hoje” 
e a galera já pensa “como 
assim um funkeiro vai se 
apresentar aqui no Teatro 
Renault?”, mas quando es-
cutam a letra, pensam: “esse 
funkeiro é diferente”. Já sofri 
preconceito até dos próprios 
funkeiros. Por exemplo, 
quando eu canto a música 
“Encostei no Baile Funk”, que 

é diferente do som de muitos 
Mc’s, a galera meio que olha 
torto, mas fala que o meu tipo 
de som é aquele que o filho 
tem que escutar, já ouvi isso 
até mesmo de traficantes. Já 
sofri por parte da igreja tam-
bém, com a música “Isso é 
Brasil” tivemos um processo 
no ministério público.

CÓDIGO: O funk é um estilo 
de música muito mal visto. 
O que você sente quando vê 
que sua música não só ajuda 
a diminuir o preconceito, 

mas também abre a mente 
das pessoas, fazendo com 
que elas reflitam?
Mc Garden: Eu sinto mui-
to orgulho. A maioria das 
mensagens de seguidores 
e de fãs que eu recebo di-
zem “odeio funk, mas do 
seu funk eu gosto, do seu 
funk eu sou fã”, isso me 
motiva cada vez mais, ser-
ve como combustível. Meu 
trabalho é mostrar que o 
funk é música, entende? 
Existem letras pejorativas 
em qualquer ritmo. É inte-
ressante para o sistema um 
povo ignorante ao invés do 
povo usando a inteligên-
cia, usando a consciência, 
entendendo e saindo da bo-
lha. Não é à toa que a mídia 
exalta o funk ostentação, 
ela só está alimentando 
a sociedade do consumo. 
Isso favorece quem tem 
para vender, porquê faz 
com que o “favelado” não 
alcance progresso. 

CÓDIGO: Você acha que a 
divisão política do povo é 
incentivada pela mídia? 
Mc Garden: Com certeza. É 
porque é interessante (para 
a mídia) dividir, eles não 
querem uma união. Eu sem-
pre procuro estar no centro, 
e através das minhas letras 
faço isso. Quando estiver em 
cima do muro, olhe para os 
dois lados e pule para a fren-
te, nem para a esquerda e 
nem para a direita.

CÓDIGO: Houve recen-
temente um corte no 
investimento da cultura do 
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Estado de São Paulo. Como 
é para você fazer música e 
tentar levar cultura para 
as pessoas em um país que 
pouco valoriza isso?
Mc Garden: É uma luta 
constante, mas eu gosto de 
luta, sou lutador (risos). So-
bre os cortes. Quanto mais 
ignorância melhor. Quan-
to menos cultura melhor, 
porque a cultura é uma 
forma de você burlar o sis-
tema. Enquanto isso, temos 
a TV Cultura e temos a no-
vela passando no mesmo 
horário, que é o que ganha 

audiência. A ignorância está 
aí, e com isso a população 
sente as consequências.

CÓDIGO: A arte se torna 
uma forma de protesto?
Mc Garden: Sim, assim como 
também pode não ser. O funk 
é uma música de favela, feita 
pela favela, e para a favela.  
Só que hoje em dia ele está 
nocivo para a própria favela. 
Quando a gente usa a arte 
para enaltecer o que não 
deve, isso atrasa a favela.

CÓDIGO: Você acha que a 
censura ainda existe? 
Mc Garden: Sim, mas não 
é uma censura ao ponto de 
você não poder falar, não 
poder gravar seu clipe e não 
poder postar. Mas aí tem que 
ver se a plataforma que você 
está divulgando o seu traba-
lho vai mostrar para os seus 
inscritos. Eu já perdi meu ca-
nal no Youtube, foi tirado do 
ar. Tenho duzentos mil inscri-
tos, um vídeo clipe meu gera 
(em torno de) oito mil views 
ou dez mil views, que não é 
nem para cinco por cento da 
galera que me segue, e outro 

tipo de conteúdo já alcança 
mais.

CÓDIGO: Você acha que 
mais gêneros musicais es-
tão sendo tomados por esse 
tipo de música consciente?
Mc Garden: Sempre teve. O 
rap sempre esteve aí, o rock 
também, até o próprio axé. 
A gente fala da desigual-
dade social, o porquê de o 
patrão ser sempre patrão e 
o favelado sempre favelado. 
Sempre teve esse tipo de 
música, mas vai da socieda-
de dar valor para isso.

CÓDIGO: Quais esperan-
ças você tem para o futuro 
do Brasil? 
Mc Garden:  Eu sinto que 
essa divisão existente por 
um lado é positiva, porque 
a galera começou a se 
interessar mais por política, 
está politizada, ouvindo 
notícias e procurando 
saber sobre as eleições. 
Eu sinto que o futuro é 
positivo, acredito que pode 
haver um movimento de 
despertar coletivo, e eu me 
sinto peça contribuidora 
desse processo.

CÓDIGO: Quais são seus 
planos para o futuro?
Mc garden: Meu próximo 
trabalho se chama “O Funk é 
Música”. Eu quero passar a vi-
são que o funk também pode 
ser musicalizado.

CÓDIGO: Para finali-
zar, quer deixar alguma 
mensagem? 
Mc Garden: Minha 
mensagem? youtube.com/
mcgarden, tem mensagem 
até umas horas!
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As torcidas organizadas são importantes para os clubes, já que du-
rante as partidas, seus cânticos e o apoio incondicional influenciam 

diretamente no emocional dos atletas. Além de todo este auxilio nas 
arquibancadas, esses torcedores conseguem ser muito influentes fora 
dos estádios. Uma das maiores forças no tema é a Anatorg, a Associa-
ção das Torcidas Organizadas. Criada em 2014, possui diversos grupos 
afiliados espalhados pelo Brasil. Alex Sandro, o atual presidente, tam-
bém conhecido pelo apelido “Minduin”, é um dos grandes nomes do 
projeto. O fundador da Associação das Torcidas Organizadas nasceu 
no dia 16 de agosto de 1977, em São Paulo. Formado em História na 
PUC-SP, o presidente e fundador da Anatorg diz que sua entrada nas 
torcidas organizadas, quando ainda era jovem, fez com que ele tivesse 
uma visão diferente da sociedade. Mas do que isso, ressalta que 65% do 
que ele é teve influência direta do que aprendeu no meio deste grupo. 

A VOZ DAS ARQUIBANCADAS

Fundador da Anatorg fala sobre a importância das torcidas organizadas nos 
estádios e condena atitudes das autoridades.

Por: David Oliveira, Rafael Brayan, Tatiane Lima, 
Thiago Siqueira e Vicente Goveia



CÓDIGO: Na sua opinião, 
qual é a importância das 
torcidas organizadas no 
futebol e na sociedade? 
Alex Sandro: A torcida 
organizada reforça a cultura 
brasileira, não temos só o futebol 
como exportação cultural. As 
torcidas organizadas fazem 
parte disto. As festas que nós 
promovíamos na década de 
1970 e 80 e o grau de busca e 
inspiração que países vizinhos, 
como Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Colômbia, fazem para 
ter algo parecido com as nossas 
festas brasileiras, levando para 
a arquibancada os mosaicos 
e as bandeiras, mostra esta 
força. O nosso país é o maior 
exportador de festa atrelada ao 
futebol no mundo.

CÓDIGO: Qual é a importân-
cia dos hinos cantados pelas 
torcidas durante as partidas? 
Alex: Os hinos retratam o 
momento em que o clube 
está passando e tem grande 
importância. Como isso 
representa muita coisa, 
a Anatorg, por exemplo, 
sempre orienta que suas 
respectivas torcidas afiliadas 
não tenham cânticos 
com letras homofóbicas, 
xenofóbicas ou com qualquer 
teor preconceituoso, já 
que somos formadores de 
opinião e atitude. 

CÓDIGO: Os cantos são a me-
lhor forma para apoiar um 
time de futebol, ou há outras 
maneiras onde a torcida or-
ganizada consegue mostrar 
o seu valor e sua importância 
através de suas ações?
Alex: O hino é uma das for-
mas, mas há várias maneiras 
diferentes, como mosaicos, 
tambores e bandeiras. É uma 
forma de expor sua paixão. 
Quando alguém vai para um 
estádio, busca-se esquecer 

os problemas pessoais, e, 
assim, apoia seu clube com 
toda sua força.

CÓDIGO: Em sua opinião, por 
que os meios de comunicação 
preferem promover os even-
tos negativos que envolvem 
as torcidas organizadas ao 
invés de mostrar os projetos 
sociais de grande importân-
cia desenvolvidos por elas?
Alex: A imprensa brasileira 
joga tudo em um “balaio” só. 
A torcida organizada não é 
uma gangue. Qual é o papel 
da mídia? É informar e educar. 
Quando você só mostra a par-
te da violência e não coloca o 

outro lado da moeda, ou seja, 
os trabalhos que as torcidas 
desenvolvem, trabalhos so-
ciais, quem se sobressai? A má 
notícia! Quando acontece algo 
envolvendo torcidas organiza-
das, a Anatorg não é chamada, 
ninguém ouve nosso lado. Só 
é chamado quem vai falar mal 
da torcida organizada. Então, 
a mídia não contribui para as 
torcidas organizadas. 

CÓDIGO: Para haver um bom 
relacionamento entre os clu-
bes e as torcidas organizadas, 
o que precisa melhorar?
Alex: A torcida organizada 
tem que ser constituída por 

jovens. Além disso, o clube 
precisa ter gestores apaixo-
nados e, acima de tudo, ter 
sensibilidade a sua torcida.

CÓDIGO: Para você as tor-
cidas organizadas pode ser 
representante de uma so-
ciedade é abordar temas 
como a política? Este é um 
papel da torcida?
Alex: A torcida tem que se 
envolver sobre tudo que é 
abordado sobre a política, 
por que está inserida à ela, a 
torcida organizada é o reflexo 
da nossa sociedade. A torcida 
organizada tem que analisar 
as propostas dos candidatos 
e se conscientizar sobre o que 
pode ter de melhorias para 
elas. E, como presidente da 
Anatorg, gostaria que as torci-
das se manifestassem.

CÓDIGO: As torcidas 
organizadas recebem 
apoio f inanceiro dos 
clubes ou do governo?
Alex: As torcidas são 
empresas privadas, não 
são instituições sem fins 
lucrativos. Tem torcidas que 
recebem uma porcentagem e 
outras são voluntárias.

CÓDIGO: O senhor agora 
é candidato a deputado 
estadual. Primeiramente, 
quais são seus projetos es-
portivos e como você busca 
promover as torcidas orga-
nizadas, se eleito?
Alex: Pela segunda vez fui 
candidato a deputado esta-
dual. Temos quatro projetos 
importantes para a socieda-
de, uma delas é ter o esporte 
integrado à grade curricular, 
para que a pessoa formada 
faça algo em prol da socieda-
de sobre diversas atividades 
e dar voluntariamente ser-
viços de ensinamento às 
pessoas da periferia. 
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Com referências musicais dos anos 80, como Legião Urbana, Enge-
nheiros do Hawaii e Cazuza, a banda Kamikaze de Cera aderiu ao 

estilo Punk Rock. Com o objetivo de mostrar o diferencial em suas letras, 
a banda busca quebrar barreiras criadas pela sociedade atual, sua fi-
nalidade é lidar com a identidade própria e a originalidade por meio 
de suas músicas, que transmitem a realidade nua e crua. Fundada no 
dia 10 de outubro de 2014 pelos amigos Bruno Hideaki e Gonê, a dupla 
que a princípio tocava apenas por hobby, decidiu investir em uma car-
reira após uma apresentação que fizeram juntos, onde exibiram uma 
poesia adaptada de Vinícius de Moraes. Um dos membros da banda, 
o compositor e cantor Bruno Hideaki, nos concedeu uma entrevista no 
qual falamos sobre a cultura do rock nacional no cenário atual.

QUAL O VALOR DO ROCK NACIONAL?
“Nós temos que refletir como era o mercado daquela década e qual o 
mercado atual?  O que eles consumiam e o verdadeiro foco”, disse Hideaki.

Por: Isabel Cristina, Maria Eduarda Matias, Marina 
Pimenta, Samuel Fragoso e Thaís Monteiro.



CÓDIGO: Por que Kamika-
ze de Cera?
Bruno Hideaki:  O nome é 
uma alusão. Na verdade ele 
está muito ligado à vonta-
de e o objetivo. O objetivo 
vem aludido pelo mito de 
Ícaro (Mitologia Grega, 
simbolizando a engenhosi-
dade humana), junto com 
os Kamikazes da Segunda 
Guerra Mundial.  Então a 
junção desses dois nomes, 
dessas suas duas ideias, 
graças a música “E Você 
Ícaros?” que nós fizemos 
com essa ideia.

CÓDIGO: Qual é o propósi-
to da banda?
Bruno: O propósito inicial 
era fazer uma banda punk 
rock para dar uma “zoada”. 
Então, nos reunimos para 
fazer um mero hobby 
e como escrevo poesia, 
eu tenho algumas letras 
prontas e resolvi fazer umas 
músicas e no meio dessas 
nasceu a “Veneziana”, que 
podemos dizer que é a 
nossa música de trabalho. 
No início era puramente 
diversão e hobbies, depois 
começamos a ter uma ideia 
mais volt ada para o centro 
artístico, hoje tem um 
parâmetro para a música, 
temos um norte para a 
desconstrução do som. 
Sempre quando se fala em 
música, nós temos: compasso, 
ritmo, melodias, entre 
outras coisas. Costumamos 
fazer uma desconstrução 
em cima disso, afim 
da temática proposta 
pela letra, que é poesia. 

CÓDIGO: A banda possui 
algo voltado para 
questões políticas?
Bruno: Cada um tem o seu 
pensamento político, mas 
por enquanto na Kamikaze 
por não termos uma ideolo-
gia política, escolhemos por 
não focar neste assunto em 
nossas músicas.

CÓDIGO: Sobre projetos 
sociais, vocês têm algum 
que promove todo ano ou 
pretendem promover?

Bruno:  Ainda pretende-
mos,  como o pensamento 
político,  eles simplesmen-
te disseminam em ações 
sociais ,  acabamos que 
não temos por enquanto 
um projeto com a banda, 

mas temos alguns pro-
jetos individuais,  pois 
temos pensamentos polí-
ticos diferentes. 

CÓDIGO: Você disse que 
os projetos sociais por 
enquanto são mais pesso-
ais. Quais são os que você 
está mais voltado?
Bruno: Estou mais volta-
do ao movimento artístico, 
cultural, ao qual defende a 
liberdade de gênero, o mo-
vimento negro, movimentos 

de resistência no geral. Eu, 
no caso, acabo fazendo o 
que eles chamam de mili-
tância, mas não a banda em 
si. Cada um tem sua forma 
de agir, eu particularmente 
sou dessa forma. 
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CÓDIGO: Vocês já fizeram 
algum show beneficente?
Bruno: Uma vez, fizemos 
um show no inverno para 
arrecadar roupas, alimentos 
entre outras coisas. Já toca-
mos também para um amigo 
que está envolvido com esse 
tipo de projeto.

CÓDIGO: Como são os espa-
ços cedidos pelo governo 
para fazer show?
Bruno: Particularmente já 
foi muito melhor, com o novo 
viés político, depois do fim 

do Ministério da Cultura, as 
coisas ficaram bem compli-
cadas, isso todo mundo já 
sabe muito bem. Chegamos a 
participar de uma edição da 
virada cultural, bem no pri-
meiro ano de banda, foi uma 
experiência incrível pela vi-
sibilidade e aprendizados 
que você ganha ao estar com 
outras bandas.

CÓDIGO: Na época da di-
tadura militar o rock 
era mais voltado para a 

questões políticas, para o 
que acontece na sociedade, 
você acha que atualmente 
ele mudou bastante ou ain-
da tem esse peso?
Bruno: Depende do enfoque 
que você tem, se você tem 
um enfoque midiático, se 
você tem um enfoque pura-
mente independente, então 
nós temos, sim, uma cena e 
um mercado voraz o qual não 
quer, não consome o rock, 
você tem um mercado que 
quer outros estilos, os quais 
vendem mais, então aquela 

época posso dizer que veio 
unir o útil ao agradável, pois 
já existia uma situação po-
lítica delicada, assim como 
nos dias de hoje. A mídia 
buscava isso fortemente no 
mercado, nomes como Le-
gião Urbana, Engenheiros do 
Hawaii, até mesmo o próprio 
Cazuza, nomes importan-
tes para o rock nacional, em 
suas letras podemos per-
ceber críticas ao mercado 
midiático da época. Hoje em 
dia há uma constante, que 

faz a música para o negócio 
e o que é a música/arte. Eu 
particularmente acho que 
pode existir música/arte 
para negócio. Ou seja, antes 
de refletir sobre uma linha 
histórica, temos que refletir 
sobre o que era consumido 
no mercado da época. 

CÓDIGO: Vocês participa-
ram de um programa na 89 
FM, como foi essa experi-
ência, principalmente por 
se tratar de uma rádio es-
pecífica de rock?

Bruno: A 89 abriu um espaço 
bem legal para as bandas, ela 
sempre colocou esse espaço 
para bandas independentes. 
Foi uma experiência mui-
to válida, porque é difícil o 
mercado querer comprar a 
ideia do rock novamente, 
primeiro porque não há uma 
inovação no movimento e 
foi muito interessante para 
a banda estará nesse meio. 
Então se tem alguém que é a 
representatividade, esse al-
guém é a 89 FM. 
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Everton Nacari, de pseudônimo EVEincapslock, recentemente contrata-
do como DJ de uma balada underground gratuita usa a vida noturna 

de São Paulo para atuar na música experimental. A todo o momento 
se mostrando uma pessoa simpática e com grandes ambições para o 
futuro, ele nos concedeu esta entrevista. Em um restaurante de atmos-
fera serena e nostálgica na região do Jardim Anália Franco localizado 
aqui em São Paulo, EVE recebeu nossa equipe. Diante das perguntas, ele 
parecia calmo e confortável, transparecendo entusiasmo pelo reconhe-
cimento de seu trabalho, o qual ele trata como uma expansão pessoal, 
revelando a profundidade por trás de seu álbum de estreia. O rapaz com 
alma de camaleão se destaca por onde passa. Com suas roupas de 
cores vibrantes, cabelo colorido e óculos escuros seu estilo compõe sua 
atitude e sua essência; que são expressas em suas músicas que transmi-
tem um agradável sentimento de liberdade. EVE é como uma borboleta 
que acabara de sair do casulo.

O MUNDO EM CAPSLOCK
Jovem da zona leste, grava suas músicas em seu quarto e posta em famosas 

plataformas de música online

Por: Brenda Zaninetti, Isabella Oliveira 
e Luana Mendes
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CÓDIGO: Porque você esco-
lheu esse nome artístico?
EVEincapslook: Meu nome 
artístico era só EVE, mas 
quando subiu para as pla-
taformas de streaming, 
minhas músicas foram pa-
rar na página da rapper 
Eve. Então de última hora 
pensei em outro nome, 
ficou EVEincapslock. O “in-
capslock” era pra indicar 
que EVE é escrito em caixa 
alta. Depois de certo tempo 
esse nome fez mais senti-
do, quando conversamos 
na internet usamos o cap-
slock pra expressar algo 
exagerado ou gritar, e meu 
eu artístico mostra isso: um 
coração grande, sentimen-
tos exagerados e um grito 
de liberdade.
 
CÓDIGO: Como foi o seu 
processo de aceitação?
EVE:  Foi bem difícil. Na 
minha família sempre exis-
tiu um preconceito muito 
grande, então sempre fui 
cauteloso, passei um bom 
tempo me escondendo e 
não aceitando quem eu era. 
Com a música eu consigo me 
expressar, consigo mostrar 
quem eu sou de verdade. 
Infelizmente, não dependo 
somente da música e atu-
almente trabalho em um 
estúdio de design também 
já trabalhei em empresas 
grandes e nesses lugares 
eu não possuía liberdade 
para ser quem eu era. Esse 
ano aconteceu uma grande 
quebra de padrões, desisti 
da faculdade, acabei per-
dendo o meu estágio em 
uma empresa grande de tu-
rismo, e hoje em dia posso 
dizer sou eu mesmo.

“Tenho uma tatuagem 
de borboleta e ela foi 
uma motivação para  
terminar o álbum. Eu 
estava desmotivado 

com a música.”

CÓDIGO: Quais foram as suas 
influências e suas motiva-
ções para entrar na música?
EVE: Minha maior motivação 
é a minha criatividade de 
criar. Já uma das minhas in-
fluências foi a Björk, ela faz 
músicas experimentais que 
me motivaram.
 
CÓDIGO: O que você espera 
da inclusão dos LGBTQI+ na 
música brasileira futuramen-
te? Você acha que o governo 
incentiva?
EVE: Sinceramente, estou 
feliz pelo que vem acontecen-
do no Brasil. A Pabllo Vittar, 
por exemplo, vem tendo uma 

grande exposição nacional. 
E isso me encoraja muito a 
crescer em meu país. Con-
sigo ver um cenário muito 
otimista daqui para frente, 
mesmo com pedras no cami-
nho, acredito que a inclusão 
está apenas começando. Infe-
lizmente, não temos suporte 
do governo, ele mal investe na 
música em geral, e com a músi-
ca LGBT não é diferente, ainda 
temos um longo caminho 
a ser percorrido. É muito 
difícil você ser um artista 
independente no Brasil. Se 
você não faz o que a massa 
deseja ouvir, dificilmente 
você será valorizado.

CÓDIGO: Você está engajado 
em algum programa social, 
lidera algum movimento 
social a qual você possa 
influenciar as pessoas?
EVE:  Eu devia ser mais 
ativo socialmente e 
politicamente. Eu não 
lidero nenhum movimento 
e ainda não abordei nenhum 
assunto envolvendo 
LGBTQI+ na minha música. 
Mas ainda é algo que 
desejo, a gente precisa 
se unir e falar: “estamos 
aqui, somos fortes”. Eu 
quero fazer isso, motivar 
as pessoas a seguirem os 
sonhos delas. Mas além 
das pessoas do movimento 
LGBTQI+, eu quero focar 
a mensagem pra pessoas 
que sofrem de ansiedade, 
transtorno mentais e pela 
aceitação também.
 
CÓDIGO: Você acha que 
falando sobre isso na sua 
música, você vai conseguir 
passar a mensagem do jeito 
que quer passar?
EVE: Sempre tenho mui-
to cuidado em falar sobre 
essas questões, entendo 
que até mesmo o que você 
lê na internet ,  pode ser 
um gatilho. Quero passar 
uma mensagem através da 
minha história.  O que eu 
sinto, eu quero que isso 
toque as pessoas de algum 
jeito, mas não de um jeito 
negativo que possa trazer 
um gatilho, eu quero tra-
zer a mensagem que motive 
a pessoa. O ponto é você 
mostrar que a pessoa possa 
sair desse buraco.
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CÓDIGO: Você pretende 
levar a sua música para 
um caminho mais polí-
tico, mas envolvendo as 
questões sociais? 
EVE: Eu não pretendo me 
envolver na política. Acre-
dito que eu ter me aceitado, 
já foi um ato político, não 
calei e nem calarei minha 
voz. Mas, não me vejo sendo 
militante na música igual a 
Linn da Quebrada. Mas eu 
levo a minha música mais 

para o lado artístico, sei 
que a arte é política e arte 
já quebra seus padrões, 
mas mesmo assim, eu não 
me vejo sendo um artista 
ativamente político.
 
CÓDIGO: Onde você mora, 
você sofre preconceito e 
como você lida com isso?
EVE:  Sofro bastante pre-
conceito sim.  Por exemplo, 
se  hoje  eu sair  com o meu 

cabelo laranja ,  todos f ica-
rão me olhando.  Eu passei 
em frente a  um bar,  perto 
de casa e  usaram o termo 
“viadinho” para me ofen-
der.  É  complicado,  mas 
eu sempre tento ignorar. 
A cada dia  a  gente vai  ga-
nhando nosso espaço e  eu 
quero lutar  para que isso 
aconteça.

CÓDIGO: Com a sua músi-
ca, você concorda que vai 

conseguir conscientizar 
muitas pessoas, inclusive 
as do seu bairro?
EVE: Todo processo de 
aceitação vem de dentro da 
gente, vem de dentro para 
fora. Quando me aceitei eu 
percebi que as pessoas tam-
bém começaram a aceitar. E 
é também assim com o res-
peito. Se eu ficar famoso um 
dia, é essa mensagem que 
quero passar, se aceite, se 

ame, lute pelo seu sonho, 
seja realmente quem você é 
e principalmente, respeite o 
outro.
 
CÓDIGO: Você possui algu-
mas tatuagens, pode nos 
dizer o significado de uma 
delas? 
EVE: Tenho uma tatuagem 
de borboleta e ela foi uma 
motivação para eu termi-
nar o álbum. Porque estava 
sendo bem difícil, estava 

desmotivado com a música, 
então resolvi escolher um 
símbolo que me motivaria 
a continuar. Desde do co-
meço, eu pensei em algo de 
libertação e transformação. 
A borboleta tem esse pro-
cesso. Tem também um olho 
na tatuagem, o que seria 
nas costas da borboleta e 
isso representa que ela está 
sempre vendo o que está 
atrás dela.
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Em um ambiente colorido, espaçoso e repleto de crianças, trabalha 
o inspetor escolar Mauro Dilai, conhecido como “Tio Mauro Pirata”. 

Movido por sua veia de compositor, ele, que teve uma infância regada 
à música, encontra na educação infantil inspiração para produzir. Com 
os pequenos, Mauro brinca, canta, se diverte e arranca sorrisos de ros-
tos onde não há malícia. Em sua busca por reconhecimento, já passou 
por várias escolas e divulgou o “Baú do Pirata”, sua coletânea de CD 
e revista para colorir, em eventos e festas. Além disso, deseja que as 
músicas sejam agregadas à educação infantil, como complemento à 
base curricular, pois acredita que transmitem valores às crianças, como 
o respeito às diferenças e o zelo ao meio ambiente. Nosso encontro 
aconteceu em um dia frio e chuvoso de setembro, no CEU Três Pontes, 
Jd. Romano, Zona Leste de São Paulo. Entretanto, nem o clima pluvio-
so atrapalhou a visita, pois “tio Mauro” nos concedeu uma entrevista 
cheia de generosidade e afeto.

COMPOSITOR BUSCA VALORIZAÇÃO DA 
MÚSICA INFANTIL NA EDUCAÇÃO

Mauro Pirata fala sobre a importância de seu trabalho para a vida das 
crianças.

Por: Angela Souza, Karine Silva, Kleber Augusto, 
Renata Fabiane e Suzany Soares
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CÓDIGO: Em sua auto-
biografia você diz que 
nunca houve músicos em 
sua família. De onde veio a 
inspiração para tal?
Mauro Pirata: Os meus pais 
gostavam de carnaval, des-
filavam e sempre ouviam de 
tudo. Então veio deles, que 
sempre gostaram de samba, 
sertanejo. Eu aprendi a ouvir 
tudo e sempre gostei de tudo.

CÓDIGO: Os meios de co-
municação dão espaço para 
apresentar o seu trabalho?
Mauro: Atualmente, não. 
Não me dariam de jei-
to nenhum. Precisa de 
popularidade, como Pala-
vra Cantada, Patati Patatá, 
Mundo Bita. Os caras têm 
investimento, videoclipe.

CÓDIGO: Como as questões 
dos interesses infantis 
aparecem em sua música? 
Como os meios de comuni-
cação tratam esse tema? 
Mauro: Eu acho que a nos-
sa função é educar. Todo 
mundo no dia a dia é um 
educador. Aparecem do co-
tidiano delas, do que elas 
vivem. Os meios de comuni-
cação tratam com um certo 
descaso, indiferença.

CÓDIGO: Atualmente, as 
crianças têm se apropriado 
de estilos musicais diferen-
tes do esperado, como funk, 
rap, pop. Você pretende fa-
zer alguma adaptação para 
esses estilos?
Mauro: Já fiz o ‘Funk da 
Reciclagem’, cantei no ano 
passado aqui com eles (alu-
nos). E estou fazendo a 
adaptação. Elas (crianças) 
se identificam.

CÓDIGO: Como as músicas 
ajudam no desenvolvimento 
do intelecto e na coordena-
ção motora das crianças?
Mauro: O Vinícius (aluno) 
não fala, ele começa a can-
tar a musiquinha que eu fiz 
para ele, mexendo a boca, dá 
para ver que está cantando. 
Elas se envolvem, desenvol-
vem, começam a falar, até 
mesmo cantar.

CÓDIGO: Considerando as 
questões sociais em dis-
cussão atualmente no 
Brasil. Qual a representati-
vidade do seu trabalho para 
as crianças?
Mauro: Vou responder can-
tando: ‘Diga não à violência, 
diga não às armas de fogo, 
diga não às bombas que des-
troem, plante uma flor em 
cada um de nós...’; é um tra-
balho de consciência social 
para as crianças.

CÓDIGO: Você está envol-
vido em algum movimento 
social?
Mauro: Não, mas gostaria. Já 
entrei em contato com hospi-
tal, porque também gostaria 
de me apresentar nessas en-
tidades que cuidam de 
crianças especiais, mas per-
cebo que tem uma burocracia 
muito grande para ter acesso. 
Entretanto, quero muito fa-
zer esse trabalho.

CÓDIGO: Você faz apresen-
tações em escolas?
Mauro: Faço, mas é bem pou-
co. Gostaria de fazer mais. Já 
fiz em escolas da rede muni-
cipal infantil, na particular 
também. Mas se tivesse di-
vulgação, acho que seria bem 
mais. Um trabalho tão legal, 

acredito que as pessoas não 
conseguiram se atentar ainda.

CÓDIGO: Como é a distri-
buição dos seus CDs? Você 
os vende? Quem financia a 
produção do seu material?
Mauro: Apenas eu, nos even-
tos. Fiz o CD e a revistinha 
ilustrada para colorir. Ven-
do a R$ 10,00 o kit. Na festa 
do CEU, eu trouxe um mon-
te de CDs soltos, e, no final, 
acabei distribuindo para as 
crianças. Eu mesmo financio, 
100% independente.

CÓDIGO: Como é a aceita-
ção da escola quanto ao seu 
trabalho?
Mauro: Se contar as crianças, 
100%. O fato de eles (dire-
ção, coordenação) abrirem e 
deixar livre para poder can-
tar o tempo que eu quiser, no 
momento vago que eu tiver. 
Nesse ponto aí, acho que a 
aceitação é boa.
 
CÓDIGO: Como você concilia 
as apresentações com o tra-
balho na escola?
Mauro: Nos tempos vagos. Se 
for na semana, eu tento fazer 
um acordo com a direção, en-
trar mais cedo, entrar mais 
tarde, pagar as horas depois, 
ou, se tiver necessidade de ser 
integral, eu abono.

CÓDIGO: Quais são seus 
planos de carreira para o 
futuro, no que diz respeito 
ao trabalho para o público 
infantil?
Mauro: Pretendo fazer um 
DVD, criar uma banda, uma 
equipe, personagens, ter in-
térpretes, meninas cantando 
junto. Não que seja obrigado 
ter uma trupe, uma banda é 
que tem mais apelação. 
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Marcos Pulito, cantor de Rap, mais conhecido em sua carreira pro-
fissional como Marquinhos, concedeu uma entrevista onde conta 

como e porque iniciou a sua carreira no mundo das rimas. O rapper 
também comenta sobre as plataformas que utiliza para compartilhar 
seu trabalho, e por qual motivo escolheu seguir o estilo do Rap. Na en-
trevista, Marcos também conta um pouco de sua história, ele revela que 
descobriu no Rap um estilo que o fez querer mudar sua comunidade, 
uma vez que o Rap pode ser utilizado como forma de protesto contra 
algo que acontece na mesma. Marquinhos diz que se sente bem ao 
fazer alguma diferença quando canta a realidade em que vive e em 
mostrar que os pontos bons e ruins existem em todos os lugares, não 
somente em periferias. Influenciado diretamente por seu pai que é tam-
bém músico, nada o deixa mais feliz do que tocar as pessoas com a sua 
arte, fazê-las repensar um sobre sua realidade e o mundo ao seu redor. 

NEM SÓ DE RIMA VIVE O RAPPER

Marquinhos conta como o Rap é visto pela sociedade e como ele pode 
influenciar a comunidade através das rimas.

Por: Amanda de Oliveira, Beatriz Manzolino, 
Ingridy de Souza, Thiago Aurélio e Wesley Paulino
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CÓDIGO: Sabendo do 
seu envolvimento com a 
música, quais são suas in-
fluências musicais?
Marquinhos: Minhas influ-
ências não ficam num estilo 
só. Comecei no rock, inclusi-
ve toco em uma banda, mas 
descobri outros estilos como 
reggae e o rap nacional.

CÓDIGO: Nos meios de co-
municação, você sente que 
tem um espaço para o Rap?
Marquinhos: Não existia 
antes, mas agora ele tem re-
cebido espaço pois o rap está 
virando a música do mundo, 
então a sociedade tem que 
abrir as portas. 

CÓDIGO: Sabe-se que 
você possui uma vasta 
experiência com o rock, 
por que o Rap?
Marquinhos: Eu já ouvia 
rap, mas por conta de um 
amigo eu entrei na batalha 
de rap e vi que queria mos-
trar aquilo para o mundo.

CÓDIGO: Nesse tempo de 
carreira você encontrou 
dificuldades no mundo 
do Rap ou sofreu algum 
tipo de preconceito? 
Marquinhos: Dificuldades, 
sim. Hoje em dia você não 
é descoberto, você precisa 
se fazer ouvido. Sobre pre-
conceito, não posso dizer, 
não sou negro ou da favela, 
não sou alvo.

CÓDIGO: Entende-se que 
a sua música é um Rap 
consciente. Quais descons-
truções próprias você já 
passou e o que viu ser ne-
cessário mudar na sua vida? 
Marquinhos: Todo Rap que 

escrevo é uma mudança que 
quero para mim. Meu rap é 
sempre sobre mudança, coi-
sas que vejo a necessidade de 
mudar e dividir com os outros.

CÓDIGO: Sobre as ações 
sociais nas quais você é 
membro ativo, de seus pro-
jetos atuais, em qual está 
mais envolvido?
Marquinhos:  Dentro do 
Rap são dois, a Batalha 
Oculta e o Conteúdo Inter-
no Bruto, onde buscamos 
MCs que nunca produzi-

ram profissionalmente e 
fazemos a gravação de uma 
música deles. 

CÓDIGO: Qual mensagem 
você acredita passar para 
os jovens através do Rap? 
Sabendo como a juventude 
de hoje está envolvida com 
drogas e tudo mais, como 
você espera que o Rap aju-
de as pessoas? 
Marquinhos: A educação 
tem que vir de casa, claro 
que o rap, assim como outros 

estilos musicais, estão aqui 
para ajudar. Mas no fim, tudo 
depende da pessoa absorver 
aquilo ou não.

CÓDIGO: Com base na 
ideia de que cabe à pessoa 
absorver a mensagem ou 
não, você já passou pela 
experiência de alguém ou-
vir o seu Rap e depois te 
dar um feedback?
Marquinhos: Sim, uma vez 
recebi uma mensagem sobre 
um documentário que fiz. A 
pessoa disse que andava de-
sanimada e, mas depois de 
assistir ao documentário teve 
vontade de continuar.

CÓDIGO: Você se sente 
representado no meio 
do Rap?
Marquinhos:  Com cer-
teza sim. A verdade que 
o Rap passa serve para 
mim. Ele diz que todos 
devem ouvir e entender o 
que a letra diz,  não só a 
periferia,  mas todos. 

CÓDIGO: Você já participou 
de alguma virada cultural? 
Marquinhos: Já participei, 
teve a Arte Cultura da Que-
brada, que não é tão grande 

como a Virada Cultural, mas 
é algo surreal. Vai além da 
batalha de rap. 

CÓDIGO: Por fim, qual a 
importância de programas 
que incorporem o Rap se-
rem veículados na mídia? 
Marquinhos: O Rap come-
çou com uma música em 
loop infinito, em lugares 
onde a galera não tinha con-
dições de montar bandas. 
Então o reconhecimento é 
muito importante. 
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José Carlos de Aquino - mais conhecido como Carlito, é um amante 
das artes, formou-se em artes cênicas e é músico. Apesar de ser o úni-

co que toca algum instrumento em uma família de seis irmãos, foi um 
deles que o ensinou sobre bandas e discos, maioria dos anos 70. Decidiu 
entrar para o mundo dos eventos há mais de dez anos. Com seus 51 anos, 
coordena e organiza todos os detalhes do grande evento musical “Rock 
na Praça”, que em sua última edição atraiu mais de 40.000 pessoas para 
a Praça dos Eventos em Poá. A celebração acontece em um fim de se-
mana do mês de julho com shows de bandas covers e originais. Nota-se 
que a música realmente é parte integral de sua vida quando Aerosmith 
tocava em seu estúdio enquanto finalizava mais um dos seus banners 
para seu próximo evento. Ele pareceu animado em ter mais uma oportu-
nidade de divulgar o projeto pelo qual é muito apaixonado e não tentou 
esconder os altos e baixos que é produzir o “Rock na Praça”.

O TEMPO E O EVENTO
Com persistência e calma Carlito realizou seu sonho que entrou para a 
agenda cultural da cidade de Poá e atrai cada vez mais amantes do Rock.

Por: Agnes Cunha, Barbara Sanches, Emilly Julia, 
Matheus Lizardo e Thifany Fernandes



CÓDIGO: Você acredita que 
há um bom investimento 
em cultura na sua cidade? 
Carlito: Não, porque não 
continua, não é de janeiro a 
dezembro, são apenas alguns 
meses. Hoje são dois even-
tos culturais que se pode 
falar “a cidade tem evento 
cultural”, que é o Passos da 
Paixão, o maior evento de 
teatro do país.O Rock na 
Praça que é um evento sem 
fins lucrativos, então são os 
dois, um é musical e o outro 

é teatro, mas a cidade peca 
muito ainda mais por esse 
tipo de problema. 

CÓDIGO: Com o passar dos 
anos o que mudou dentro 
do Rock na Praça? 
Carlito: Nós já passamos 
por várias dificuldades, por 
exemplo: o evento era em 
um dia só, então nós chamá-
vamos cinco bandas e nem 
todas apareciam. E nisso 
nós fomos aprendendo, mas 
nunca desistia. No começo 

era uma bagunça total, mas 
mesmo assim acontecia. Eu 
sempre acreditei que ia dar 
certo, eu nunca coloquei di-
nheiro na frente. Dinheiro 
é uma consequência e com 
o tempo aprendemos que 
o evento precisava ser or-
ganizado, com bandas que 
eram organizadas. As ban-
das mandam material, tem 
banda que nós lembramos e 
vai lá assistir ao vivo, seja 
lá onde for. 

CÓDIGO: Quais os planos 
para o futuro do Rock na 
Praça?
Carlito: A ideia mesmo é que 
não seja apenas os shows. 
Queremos colocar mais coi-
sas durante a semana. O 
espaço que temos para o 
evento é fácil de fazer porque 
tem o espaço fechado. 

CÓDIGO: Para finalizar, o 
que você acha que fez o 
evento dar certo?
Carlito: Não sabemos por 
que deu certo, é uma per-

gunta que sempre fica no ar. 
Talvez, porque não fomos 
gananciosos. Outras pessoas 
vêm pedir conselho e a pri-
meira coisa que perguntam 
é “quanto você acha que eu 
devo pedir?”. Nós ganhamos 
aquilo que o dinheiro não 
paga, é muito legal ver a ga-
lera falando antes do evento 
e depois os comentários de 
quem foi. E, no final, acaba-
mos mexendo com a parte 
turística da cidade também, 
porque vem pessoas até de 
outras regiões. 

CÓDIGO: Você acredita ter 
alcançado o objetivo que 
tinha ao criar o evento? 
Carlito: Não, ainda não. O 
ano passado nos surpre-
endeu porque nós saímos 
de um público de em tor-
no de 13.000 pessoas, para 
aproximadamente 40.000 
(pessoas), me admirei. Eu 
até chorei na hora em que 
eu vi porque não parava de 
chegar gente. Espero che-
gar um dia a 5% de um Rock 
in Rio ou Lollapalooza.
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