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RESUMO 

Este trabalho busca abordar alguns aspectos da carreira do DJ Nuts, considerado um dos 

maiores pesquisadores da música brasileira dos anos 1960 e 1970. O ponto central do trabalho 

diz respeito aos discos raros colecionados por Nuts e a produção de suas mixtapes a partir 

desse material. Além de outras contribuições para a cena musical, suas mixtapes circularam 

por um público especializado e deu destaque a obras raras que hoje possuem grande 

repercussão dentro da “cultura do vinil”.  
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RESUMEN 

Este trabajo busca abordar algunos aspectos de la carrera de Dj Nuts, considerado uno de los 

más importantes investigadores de música brasileña de los 1960 y 1970. El punto central del 

trabajo se refiere a los discos raros coleccionados por Nuts y su producción de mixtapes a 

partir de este material. Además de otras contribuciones para la cena musical, sus mixtapes 

circulan por un publico especializado y destacó obras raras que hoy poseen gran repercusión 

en la “cultura del vinilo: . Palabras clave: música brasileña, vinilos raros, mixtape 

 

Palabras-clave: música brasileña, vinilos raros, mixtape. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 7 

2. ENTREVISTAS ................................................................................................................... 15 

2.1 INÍCIO DE CARREIRA ................................................................................................ 16 

2.2 ATUAÇÕES EM BANDAS E A PARCERIA DZ CUTS ............................................. 20 

3. “EU TIRO É ONDA” ........................................................................................................... 25 

4. NUTS E OS DISCOS RAROS ............................................................................................. 29 

5. AS MIXTAPES .................................................................................................................... 34 

5.1 CULTURA CÓPIA ......................................................................................................... 34 

5.2 A SÉRIE “DISCO É CULTURA” .................................................................................. 36 

6. ASPECTOS TEÓRICOS ...................................................................................................... 40 

7. NUTS E VEROCAI ............................................................................................................. 43 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 48 

ANEXOS .................................................................................................................................. 50 

ANEXO I .............................................................................................................................. 50 

ANEXO II ............................................................................................................................. 52 

ANEXO III ........................................................................................................................... 54 

ANEXO IV ........................................................................................................................... 56 

ANEXO V ............................................................................................................................. 58 

ANEXO VI ........................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. INTRODUÇÃO 

A universidade me proporcionou muitas experiências, para além das salas de aula. As 

pessoas que conheci, são influências que estão sempre a me constituir e a produzir afetos. 

Vivências, experiências que pretendo levar adiante. Tratar da trajetória do DJ Nuts, ou 

Rodrigo Velloso Teixeira, também faz parte desses encontros que se deram na universidade e 

se estenderam para além dela.  

Em dado momento da graduação, conheci um “veterano” também do curso de 

Ciências Sociais da UFF, que veio a se tornar um amigo. Seu apelido é Tic, e assim o 

chamarei  nesse trabalho. A casa onde morava na época, possivelmente em meados de 2012, 

era ponto de encontro de diversos colegas do curso. A galera estava sempre lá ouvindo um 

som e trocando diversas ideias. Aos poucos comecei a frequentar o ambiente, e foi fácil notar 

sua coleção de discos de vinil que ocupava boa parte do seu quarto, junto à um toca-discos. A 

música era uma constante nos encontros na casa de Tic, e quase sempre que eu aparecia por 

lá, um amigo muito próximo de Tic, Pinduca (mais um apelido), também estava na casa. 

Acompanhei muitas conversas entre os dois, e observei que a música brasileira
1
 era um 

assunto recorrente, junto à muitas informações sobre os músicos e a época preferida dos dois 

amigos, os anos de 1960 e 70. 

Eu nunca havia escutado com atenção os sons dessa época da música brasileira, no 

entanto com as idas à casa de Tic, comecei a gostar do que ouvia, pois sempre que eu estava 

lá tocava música brasileira ou rap. Aos poucos comecei a olhar com atenção os discos de Tic, 

e via que a maioria eram discos de vinil de música brasileira da sua época favorita. Não 

demorou, e nas conversas entre Tic e Pinduca, surgiu o nome do DJ Nuts. Logo percebi a 

admiração e a referência que Nuts é para eles. Logo começaram a me explicar a importância 

de Nuts para o universo da música brasileira, seu trabalho de pesquisa, suas contribuições e o 

quanto Nuts é fissurado em colecionar discos de vinil de música brasileira. Aliás, Tic e 

Pinduca também possuem esse elemento de ligação entre eles, os dois tem a prática de 

comprar discos de vinil, principalmente os de música brasileira das décadas que serão tratadas 

aqui nesse trabalho.  

Assim que Tic percebeu que eu estava me interessando pelo universo da música 

brasileira, logo me ofereceu o seu acervo digital de mp3 que tinha em seu computador. Fiquei 

                                                           
1
 O termo “música brasileira” usado ao longo do trabalho faz referência apenas às músicas dos anos 1960 e 1970. 
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impressionado com sua pesquisa musical e a organização do acervo, com pastas organizadas 

por estilos musicais como jazz, funk/soul, reggae, música brasileira, rap e também uma pasta 

dedicada aos trabalhos de diversos DJs. Tic é um pesquisador dedicado e sempre muito 

solicito em passar informações. Logo que comecei a ouvir as músicas do seu acervo me 

impressionei com a quantidade de artistas e álbuns voltados à música brasileira dos anos 1960 

e 70. E Tic também me deu um conselho: “Cara, ouve as mixtapes
2
 do Nuts”.  

Ao ouvir as mixtapes do DJ Nuts, fiquei impressionado. Não que eu conhecesse 

muitos clássicos da música brasileira, mas conhecia um pouco do que o senso comum reduz 

como sendo a MPB. Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim, Toquinho, Elis Regina, 

Maria Bethania, Gal Costa, Roberto Carlos, são alguns nomes que me vem à cabeça quando o 

assunto era MPB. E inicialmente ficou claro para mim, as mixtapes do DJ Nuts não são 

trabalhos em torno desses artistas consagrados da MPB. Alguns deles até se fazem presentes 

em “faixas” de suas mixtapes, mas claramente não é o foco de Nuts. Suas mixtapes propõem 

um olhar profundo em torno da música brasileira, especificamente das produções das décadas 

de 1960 e 70.  

Aos poucos percebi a grande influência de Nuts na pesquisa de Tic, tanto no seu 

acervo de discos de vinil, como em seu acervo digital. Na verdade, Tic é um especialista no 

trabalho de Nuts. Acompanhou o lançamento das mixtapes especializadas em música 

brasileira, e pesquisou sobre as músicas presentes nesses trabalhos do DJ através da internet e 

também com sua prática de colecionar discos. Um fato que muito me impressionou (e que 

ainda me impressiona), é de Tic ter construído praticamente todas as listas (tracklist’s
3
) das 

músicas presentes nas mixtapes, já que na maioria delas Nuts não divulga quais músicas estão 

ali presentes em sua sequencia de mixagem.  

Ao longo do tempo, depois de muito ouvir as mixtapes, fui me conectando com o 

universo da música brasileira dessa época, ouvindo também o acervo digital de Tic e sempre 

ouvindo muitas informações nas constantes idas à sua casa. Logo percebi a importância dos 

discos de vinil nesse processo, o hábito que tanto Tic como Pinduca tem de ler as “fichas 

técnicas” dos discos na busca de informações diversas sobre as obras e os artistas ali 

envolvidos. Também fui percebendo a coerência das redes explicitadas por Nuts em suas 

                                                           
 
3
 Termo nativo entre os apreciadores e agentes da cultura dos DJs, para a lista de músicas presentes em uma 

mixtape. 
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mixtapes, cada uma possui um caminho a ser seguido, seja através dos estilos musicais, das 

redes de músicos, entre outros fatores. 

Cada vez mais imerso nesse universo apresentado por Tic, e buscando saber mais 

sobre os universos dos DJs, sendo Nuts uma influência central dessa cultura, investi num 

toca-discos e comecei a adquirir discos de vinil. Sempre aprendendo sobre as práticas que 

permeiam este universo com os amigos Tic e Pinduca. A prática tornou-se algo constante em 

minha rotina. Em diversas oportunidades fomos à feiras juntos, lojas, e sempre trocando 

informações sobre o que cada um achava em vinil pelas andanças tanto em Niterói como no 

Rio de Janeiro. 

Tic e Pinduca, antes de eu pensar em juntar alguns discos, já possuíam uma coleção 

vasta dentro desse universo da música brasileira. Atentos tanto aos discos básicos (discos de 

artistas como Elis Regina, Gal Costa, Chico Buarque, Milton Nascimento, Tim Maia, etc) 

como à busca constante por discos obscuros. A prática lhes proporcionou uma autoridade no 

assunto. A ficha técnica, os aprendizados durante as incursões de “garimpo”
4
, pesquisas na 

internet e claro, o contato musical com os discos que possuem, aguçaram seus olhares perante 

esse universo. Como meu contato com esse universo foi mais tardio, sempre os tive como 

referências dentro dessa prática. Coloco-me na posição de um iniciante, sendo Tic e Pinduca 

amigos que tenho a oportunidade de aprender e trocar informações sobre música.  

O contato com esse universo também me levou a motivação de iniciar experiências 

enquanto DJ. Entre 2013 e até então, vivenciei algumas experiências no meio artístico em 

questão. Essa inserção proporcionou tocar em eventos de rap, música brasileira, e também em 

eventos para um público especializado da “cultura do vinil” (como em feiras de discos de 

vinil). Logo, esse trabalho também traz a minha visão enquanto um DJ iniciante e admirador 

da cultura dos DJs, e também como alguém que vivenciou experiências junto à agentes da 

“cultura do vinil”. 

Ao longo destes últimos anos, tive a oportunidade de trocar algumas informações com 

Nuts e mostrar o quanto admiro seu trabalho. Na maioria das vezes em conversas na internet. 

Pessoalmente, sempre se mostrou atencioso e interessado em conversar sobre discos, projetos, 

                                                           
4
 Conceito usado da seguinte fonte: “Em linhas gerais, poderíamos pensar o garimpo como a ação de visitar 

espaços de venda/troca de discos (sebos, feiras, coleções, camelôs, lojas, etc) em busca de algum disco. Seria 

„folhear‟ o acervo destes locais na tentativa de se deparar com algum disco que, seja para sua coleção pessoal, 

seja para outrem, lhe interesse ou de achar algum disco que seja desejado dentro da cultura do vinil” 

(BRANDÃO, 2015, p. 65) 
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sobre a cena musical e outras curiosidades que não hesitei em perguntar. Em duas ocasiões o 

encontrei pessoalmente, ambas em festas que ele era um dos convidados a tocar. Na primeira 

oportunidade, não conseguimos trocar muitas palavras. Já em outra festa, o bate-papo rendeu. 

Após o seu set nessa última festa, fui cumprimentá-lo e conversamos por algumas horas. A 

conversa teve um tom de intimidade com a qual me impressionei positivamente. Em meio a 

assuntos descontraídos, também aproveitei a oportunidade para fazer perguntas e comentários 

sobre seu trabalho. Nuts tinha acabado de chegar de Los Angeles e estava muito feliz, pois 

participou do programa de rádio do DJ J Rocc
5
. Comentou sobre a possibilidade de novas 

mixtapes (que hoje já se encontram produzidas e lançadas), comentou também aspectos das 

festas em que é DJ “residente” em São Paulo (uma de rap old school e outra de música 

brasileira, até então), entre diversos assuntos. Um comentário que não esqueci, foi quando 

falamos sobre seu trabalho em parceria com o baterista e percussionista Hélcio Milito
6
 (que 

havia falecido há pouco tempo na época da conversa), onde os dois gravaram “temas” com 

ambos tocando seus instrumentos, Nuts com os toca-discos e Hélcio na bateria e percussão. 

Nuts disse que Hélcio lhe disse as seguintes palavras, que ficaram marcadas para o DJ: “quero 

que isso fique o menos parecido com música possível”. Essa frase pareceu mexer com Nuts, e 

até então o trabalho ainda não está disponível ao público, mas Nuts pretende lançá-lo em 

breve. Desde esse encontro, não tive a oportunidade de pessoalmente conversar com Nuts e 

trocar informações sobre seus projetos, rotina, festas, discos, etc. 

 Para a realização desse trabalho, não consegui uma comunicação constante com Nuts 

através da internet, e não foi possível uma ida à São Paulo (cidade onde reside) afim de obter 

                                                           
5
 J Rocc é DJ do coletivo Beat Junkies. Comanda o programa Adventures on Stereo. Segue o link da edição do 

programa em que Nuts é o convidado. Disponível em: < https://www.mixcloud.com/jrocc/adventures-in-stereo-

w-dj-nuts/ > Acesso de: 25/11/2017. 
6
 “Em 1962, fundou o Tamba Trio, com o pianista Luiz Eça e o contrabaixista Otávio Bailly, substituído mais 

tarde por Bebeto Castilho. Com esse grupo, inaugurou os pockets shows no Bottle's Bar e Beco das Garrafas 

(RJ), e excursionou pelos Estados Unidos e Argentina. Desligou-se do trio em 1964 e viajou para Nova York 

(EUA), onde participou de shows de João Gilberto, Stan Getz e Astrud Gilberto. De 1964 a 1965, atuou em 

shows e gravações com o duo norte-americano Michell-Ruff, Luiz Bonfá, Don Costa, Gill Evans e Tony 

Bennett, entre outros. Em 1966, veio ao Brasil, apresentando, com Clementina de Jesus e Coral, o concerto 

"Missa de São Benedito", para tamba e vozes, de José Maria das Neves, realizado na Aldeia de Arcozelo e na 

Sala Cecília Meireles (RJ). Ainda nesse ano, esteve novamente em Nova York, onde gravou com o guitarrista 

Wes Montgomery. De volta ao Brasil, atuou, de 1966 a 1971, como produtor musical nas gravadoras CBS e 

Tapecar. Em 1971, retomou sua participação no Tamba Trio, apresentando-se no Teatro Teresa Raquel 

(RJ). Participou, como percussionista, das trilhas sonoras dos seguintes filmes: "A pedreira de São Diogo", de 

Leon Hirszman, episódio de "Cinco vezes favela", "Os cafajestes", de Ruy Guerra, e "Garrincha, alegria do 

povo", de Joaquim Pedro de Andrade. Em 1973, viajou pela Europa com o Tamba Trio. Ainda nesse ano, 

participou de conferências e debates patrocinados pelo Ministério da Educação e Cultura, realizados no Norte e 

Nordeste do Brasil. Em 1974 e 1975, voltou aos Estados Unidos com o Tamba Trio.” Material retirado do site 

“Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira”. Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/helcio-

milito/dados-artisticos > Acesso de: 14/12/2017. 

https://www.mixcloud.com/jrocc/adventures-in-stereo-w-dj-nuts/
https://www.mixcloud.com/jrocc/adventures-in-stereo-w-dj-nuts/
http://dicionariompb.com.br/helcio-milito/dados-artisticos
http://dicionariompb.com.br/helcio-milito/dados-artisticos
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informações pontuais para o trabalho e poder entrevistá-lo. Apesar de ter comentado essa 

possibilidade com ele e ele ter se mostrado aberto à isso. Com as dificuldades de comunicação 

via internet, optei por colher um material de entrevistas disponíveis na internet sobre alguns 

pontos de sua carreira.  

As entrevistas selecionadas serão centrais na construção do texto, com a intenção de 

ilustrar momentos que considero importantes da sua trajetória. Optei por colocar o material 

teórico apenas na parte final do trabalho. 

O material teórico central a ser utilizado, vem das reflexões e teorias do norte-

americano Howard Becker. A questão dos “outsiders”, as convenções nos mundos artísticos, 

públicos especializados e redes. São alguns dos pontos a serem utilizados das contribuições de 

Becker dentro do espectro teórico da Sociologia da Arte. 

A dissertação de mestrado do pesquisador Felipe Viana, “„Vinil é assim, é sorte‟: 

Colecionismo, garimpo e obscuridade dentro do mundo do vinil” (2016), onde tive a honra de 

contribuir enquanto um de seus interlocutores (junto aos amigos Tic e Pinduca, já citados 

aqui). Trabalho onde além de refletir sobre a prática do “garimpo” e do conceito de 

“obscuro”, conceitos importantes desenvolvidos por Viana no que concerne à cultura material 

envolvendo os discos de vinil, também fala sobre a importância do trabalho de Nuts em 

alguns aspectos que também serão tratados aqui. 

Em relação à trajetória a ser abordada, do DJ Nuts, possui a intenção de abordar 

aspectos de suas experiências e trabalhos enquanto DJ e pesquisador musical. Pois, ao analisar 

sua trajetória e os projetos em que esteve envolvido, percebe-se um “pioneirismo” e sempre 

um aspecto inovador através desses trabalhos. Primeiramente, iniciou sua carreira muito cedo, 

foi DJ da banda O Rappa
7
, realizou as primeiras experiências com a MPC

8
 na cena rap 

nacional no primeiro disco solo do rapper Marcelo D2
9
 (trabalho também inovador por 

                                                           
7
 “O Rappa é uma banda brasileira criada em 1993, para acompanhar o cantor caribenho Papa Winnie em turnê 

pelo Brasil. Logo, o grupo formado por Marcelo Yuka, Marcelo Lobato, Xandão e Nelson Meirelles passou a 

criar seu próprio som, de início com rock e depois incorporando elementos do samba, rap e MPB.” Disponível 

em: < https://www.pensador.com/autor/o_rappa/biografia/ > Acesso de: 24/11/2017. 
8
 Equipamento usado para samplear e criar batidas eletrônicas. Em conversa informal Nuts diz ter usado muito o 

modelo MPC 500. Segue o link com a descrição do modelo, no site oficial do produto. Disponível em: < 

http://www.akaipro.com/products/legacy/mpc-500 > Acesso em: 22/10/2017.  
9
 “Marcelo D2 (1967) é um rapper e compositor brasileiro. Foi vocalista da banda Planet Hemp e a partir de 

1998 deu início a sua carreira solo. Marcelo D2 nasceu em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no dia 5 de 

novembro de 1967. Foi vendedor de móveis e camelô.” Disponível em: < 

https://www.pensador.com/autor/marcelo_d2/biografia/ > Acesso em: 14/09/2017. 

https://www.pensador.com/autor/o_rappa/biografia/
http://www.akaipro.com/products/legacy/mpc-500
https://www.pensador.com/autor/marcelo_d2/biografia/
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incorporar elementos da música brasileira pesquisada por Nuts nas batidas das músicas, e 

também por convidar músicos da época para gravar o disco), e o trabalho com suas mixtapes. 

As mixtapes do DJ em questão são parte importante do meu trabalho. A mixtape é uma 

gravação mixada de músicas que o DJ pretende fazer circular para mostrar o seu trabalho, ou 

com alguma outra intenção, mas o fato é que é gravada com o intuito de divulgação e para a 

audição de determinado público. Os temas podem ser variados (ou nem existirem), mas a 

intenção acaba por ser mostrar sons que são pesquisados (ou apenas ouvidos) pelo DJ. Sejam 

sons de uma época, de um estilo, de um artista em especial, como disse, os temas podem ser 

os mais variados. 

 No inicio dos anos 2000, precisamente em 2004, Nuts lança sua primeira mix 

dedicada à música brasileira dos anos 1960 e 70. Daí em diante, com intervalo de alguns anos 

em certos casos, lançou uma série de mixtape expondo sua pesquisa e o quanto se 

especializou nesse universo. Até então possui, dedicadas à música brasileira dos anos 60 e 70, 

8 mixtapes lançadas de 2004 até o presente momento. “Cultura Cópia” (2004)
10

, “Disco é 

cultura Vol. 1” (2005), “Disco é cultura Vol. 2” (2005), “Disco é cultura vol. 3” (2006), 

“Embalo Jovem” (2008)
11

, “Disco é cultura Vol. 4” (2009)
12

, “Arthur Verocai: Arranjos e 

composições” (2010)
13

, “Disco é cultura Vol. 5” (2017). Essas são as mixtapes especializadas 

na música brasileira das décadas de 60 e 70 lançadas até então por Nuts. 

Cada uma das mixtapes, trilha um caminho, uma lógica sequenciada pelo DJ em suas 

mixagens. Pois com o conhecimento especializado adquirido por Nuts em sua prática de 

colecionar discos, ler “ficha técnica” dos discos, trocar informações com vendedores e 

colecionadores, o contato com alguns músicos da época, e também sua subjetividade e 

impressões no contato com essas sonoridades; tudo isto capacitou Nuts em “tematizar” ainda 

mais cada mixtape. Já que o tema geral é a música brasileira dos anos 1960 e 70 (utilizando 

seus discos de vinil). Então, a partir do conhecimento compartilhado do ouvinte das 

sonoridades ali presentes, é possível enxergar os caminhos apontados por Nuts. Como foi o 

caso de Tic, como já mencionado, pesquisou muitas músicas brasileiras a partir das mixtapes 

                                                           
10

 Link para escuta online da mixtape. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=HXj1PZKHdAs > 

Acesso em: 14/12/2017 
11

 Link para escuta online. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=u9Yx9ZZO1Jg > Acesso em: 

14/12/2017. 
12

 Link para escuta online. Disponível em: < https://www.mixcloud.com/soundsandcolours/dj-nuts-disco-cultura-

vol-4/ > Acesso em: 14/12/2017. 
13

 Link para escuta online. Disponível em: < https://soundcloud.com/soulstrutdotcom/arthur-verocai-mix > 

Acesso em: 14/12/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=HXj1PZKHdAs
https://www.youtube.com/watch?v=u9Yx9ZZO1Jg
https://www.mixcloud.com/soundsandcolours/dj-nuts-disco-cultura-vol-4/
https://www.mixcloud.com/soundsandcolours/dj-nuts-disco-cultura-vol-4/
https://soundcloud.com/soulstrutdotcom/arthur-verocai-mix
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de Nuts e construiu as tracklist’s desses trabalhos. É um exemplo (talvez extremo) de um 

público especializado que compreende as redes construídas e explicitadas por Nuts em suas 

mixtapes. 

Recentemente, Nuts lançou sua última mixtape: “Disco é cultura vol. 5”. Um fato 

interessante é que este último trabalho só está a circular no Japão
14

, até o momento. País onde 

Nuts possui um público especializado que acompanha seu trabalho enquanto DJ e pesquisador 

da música brasileira. Nuts fez sua segunda tour no Japão no ano de 2017, sendo a primeira em 

2012. Através das redes sociais, observei o que foi possível da última turnê, e percebi que o 

público que proporcionou a ida de Nuts ao Japão é um público especializado de DJs, 

colecionadores, lojistas e pesquisadores (também especializados em música brasileira). A 

indústria japonesa de discos de vinil, inclusive, é responsável reeditar algumas obras da 

música brasileira dos anos 1960 e 70
15

. 

O rap também é uma especialidade de Nuts, sendo o estilo que se especializou 

primeiro e o inseriu na cena dos DJs. Hoje possui o reconhecimento de ser um dos maiores 

especialistas do rap old school
16

 no meio dos DJs, além dos trabalhos realizados dentro do 

gênero.  

O projeto Nitro
17

, junto ao MC Paulo Napoli, marcou a cena rap pela inovação nas 

letras e batidas. Os trabalhos com o rapper Marcelo D2, que além das contribuições em 

estúdio Nuts também atuou como DJ oficial dos shows do cantor durante anos. Além de 

produzir batidas e fazer scratchs para diversos artistas da cena rap, como o niteroiense Speed 

Freaks
18

 e assinar os arranjos de scratch do disco “Rap é compromisso” do consagrado rapper 

paulista Sabotage, entre outras contribuições. Em 2016, lançou uma mixtape intitulada 

                                                           
14

 O site japonês de vendas online “Disk Union” mostra a “Mix-CD” de Nuts a venda. Disponível em: < 

http://diskunion.net/latin/ct/detail/1007488689 > Acesso em: 10/12/2017. 
15

 Há um disco do cantor Jorge Bem de 1972, “Live On Stage”, que só foi prensado no Japão. Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Jorge-Ben-Live-On-Stage/release/7565199 > Acesso em: 10/12/2017. Há também um 

selo japonês chamado “Global”, responsável por editar obras de artistas brasileiros como Wando, Elizeth 

Cardoso, Benito Di Paula. Disponível em: < https://www.discogs.com/label/564736-Global-4 > Acesso em: 

10/12/2017. 
16

 Old school, traduzido para o português: velha escola. Termo nativo usado entre os agentes e apreciadores da 

cultura Hip-Hop para se referir aos pioneiros envolvidos nessa cultura. Pode remeter à década de 1980, como 

também à década de 1990. 
17

 “Projeto das antigas do rap underground da capital paulista, o Nitro era formado pelas levadas construídas 

por DJ Nuts, além das rimas em alta velocidade disparadas por Paulo Nápoli, a.k.a. Rapper Nápoli. A dupla 

lançou, em 1998, uma demo em versão k-7 que trazia no rolo da fita quatro faixas com batidas cruas e versos 

muito bem articulados, tudo isso produzido e masterizado por Daniel Ganjaman” Disponível em: < 

http://mangroovee.blogspot.com.br/2013/03/nitro-dj-nuts-paulo-napoli-demo.html > Acesso de: 10/12/2017. 
18

 Nuts participa de três faixas do disco “Expresso” (2001) do rapper niteroiense. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=FFzGWElzdIY > Acesso em: 10/12/2017. 

http://diskunion.net/latin/ct/detail/1007488689
https://www.discogs.com/Jorge-Ben-Live-On-Stage/release/7565199
https://www.discogs.com/label/564736-Global-4
http://mangroovee.blogspot.com.br/2013/03/nitro-dj-nuts-paulo-napoli-demo.html
https://www.youtube.com/watch?v=FFzGWElzdIY
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“Máquina de dança”
19

, com grande repercussão entre os agentes da cena rap, tratando da 

época oldschool do rap, sendo o recorte abordado os discos lançados dos primórdios dos anos 

80 no Brasil até o ano de 1993. Mais uma mixtape com um caráter inovador, uma pesquisa 

apurada e que envolve sua relação com os discos de vinil. Nuts se considera um amante da 

cultura rap oldschool, e vê como importante esse trabalho de resgate e disseminação desses 

sons. 

O que quero ressaltar, nesse trabalho é a constância de um caráter inovador nos 

projetos em que Nuts esteve envolvido. Seja na sua atuação na cena rap (nos âmbitos 

tecnológico, técnico, estético e também de pesquisa) e também sua contribuição para um 

“resgate” da música brasileira dos anos sessenta e setenta. Pois é importante relembrar, o 

caráter “à margem” das músicas e artistas pesquisados por Nuts, perante artistas consagrados 

da MPB, já que se trata de uma pesquisa aprofundada que desencadeia no universo dos discos 

raros e “obscuros”. Sendo suas mixtapes, a principal forma que encontrou de publicar e fazer 

circular esse material. Obtendo assim, ao longo de sua trajetória, o título de um dos maiores 

pesquisadores da música brasileira dos anos em questão. 

Quando comecei a colecionar discos, em meados de 2012 ou 2013, lembro que era o 

inicio de um novo “boom” da “cultura do vinil”. A fábrica da Polysom estava voltando a 

prensar discos de vinil e a reeditar algumas obras da música brasileira
20

. O mercado de discos 

estava voltando a ficar aquecido, e a música brasileira das décadas de sessenta e setenta era 

uma das pautas principais. Não foi difícil relacionar as reedições que estavam a ser lançadas 

com a pesquisa exposta por Nuts em suas mixtapes. Obras como o disco homônimo de Arthur 

Verocai (1972, CONTINENTAL)
21

, “Krishnanda” (1968, CBS)
22

 do percussionista Pedro 

                                                           
19

 Em matéria publicada no site “Só Pedrada Musical”, exalta o trabalho do DJ o colocando como referência 

mundial em suas pesquisas. Atenta para sua mixtape “Máquina de dança”, que em meio as mixagens apresenta 

“120 faixas em três horas de trilha sonora contando com clássicos iniciais do rap no Brasil”. Disponível em: < 

http://www.sopedradamusical.com/dj-nuts-resgata-o-rap-nacional-de-decadas-passadas-em-nova-mixtape/ > 

Acesso em: 10/12/2017. 
20

 Algumas obras reeditadas pela gravadora encontram-se disponíveis para compra em seu site oficial. 

Disponível em: < https://www.lojapolysom.com.br/ > Acesso em: 20/11/2017. 
21

 A plataforma “discogs” possui informações catalogadas sobre diversos aspectos da produção das obras aqui 

citadas, além de ser um site de compra e venda. No site sua busca pode ser feita por artista, álbum, gravadora, 

país, entre outras opções. O usei como fonte de informação ao longo do trabalho. Segue informações do disco 

homônimo de Arthur Verocai e suas respectivas reedições. Disponível em: < https://www.discogs.com/Arthur-

Verocai-Arthur-Verocai/master/158757 > Acesso em: 20/11/2017. 
22

  Disco “Krishnanda” do percussionista Pedro Santos na plataforma “Discogs”. Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Pedro-Santos-Krishnanda/release/2813652 > Acesso em: 20/11/2017. 

http://www.sopedradamusical.com/dj-nuts-resgata-o-rap-nacional-de-decadas-passadas-em-nova-mixtape/
https://www.lojapolysom.com.br/
https://www.discogs.com/Arthur-Verocai-Arthur-Verocai/master/158757
https://www.discogs.com/Arthur-Verocai-Arthur-Verocai/master/158757
https://www.discogs.com/Pedro-Santos-Krishnanda/release/2813652
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Santos, o segundo LP da Orquestra Afro-Brasileira (1968, CBS)
23

, “Coisas” (1965, 

FORMA)
24

 do Moacir Santos, “A virgem de St Troupez” (1974, FERMATA)
25

  (trilha sonora 

do filme de mesmo nome, assinada pelo maestro Hareton Salvanini), entre outros. Não quero 

dizer que há uma relação direta entre o trabalho de Nuts e essas reedições, mas que seu 

trabalho fez circular sons presentes nesses discos alguns anos antes dessas reedições serem 

lançadas (e do mercado do vinil no Brasil voltar à ativa). Como o público especializado que 

acompanha o trabalho de Nuts é interessado em discos raros, isso acaba por ter uma influência 

mercadológica. Na medida em que os discos raros vão se tornando difíceis de serem 

encontrados por colecionadores, na medida em que o número de pessoas interessadas em 

comprar discos de vinil aumenta e que esse conhecimento sobre artistas “desconhecidos” é 

disseminado, isso ressoa no mercado dos discos de vinil. Em alguma proporção, Nuts possui 

uma influência nesse mercado e na circulação de informações sobre esse universo.  

 

2. ENTREVISTAS   

Como mencionei na introdução do trabalho, usarei entrevistas coletadas na internet, 

onde Nuts expõe aspectos da sua trajetória de acordo com as indagações dos entrevistadores. 

As apresentações feitas pelos entrevistadores nas plataformas onde se encontram as 

entrevistas, já mostram o quanto o trabalho de Nuts é apreciado pelo público especializado 

(pesquisadores e apreciadores da música brasileira, da cultura do vinil, da cultura hip-hop). 

Em um dos blogs
26

 onde coletei uma das entrevistas, o entrevistador o apresenta com os 

seguintes relatos: “A casa do cara é o sonho de 10 em cada 10 aficcionados por música 

brasileira, é muito cabulosa”, pois se impressiona com a quantidade de discos de vinil 

presentes na casa de Nuts e segue ao dizer: “os discos são onipresentes, se espalham pelos 

corredores, por debaixo da mesa e chegam a seu estúdio, onde são devidamente organizados e 

                                                           
23

 Orquestra Afro-Brasileira (1968) na plataforma “Discogs” (Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Orquestra-Afro-Brasileira-Orquestra-Afro-Brasileira/master/727218 > Acesso em: 

20/11/2017). 
24

 Disco “Coisas” de Moacir Santos na plataforma “Discogs” (Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Moacir-Santos-Coisas/master/617134 > Acesso em: 20/11/2017). 
25

 Disco “A virgem de St Troupez”, trilha sonora do filme de mesmo nome, assinada pelo maestro Hareton 

Salvanini (Disponível em: < https://www.discogs.com/Hareton-Salvanini-A-Virgem-De-Saint-

Tropez/master/668276 > Acesso em: 20/11/2017). 
26

 O Blog que faz essa descrição citada é um dos que coletei muitos trechos usados nesse trabalho (Disponível 

em: < https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/ > Acesso em: 

10/09/2017). 

https://www.discogs.com/Orquestra-Afro-Brasileira-Orquestra-Afro-Brasileira/master/727218
https://www.discogs.com/Moacir-Santos-Coisas/master/617134
https://www.discogs.com/Hareton-Salvanini-A-Virgem-De-Saint-Tropez/master/668276
https://www.discogs.com/Hareton-Salvanini-A-Virgem-De-Saint-Tropez/master/668276
https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
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reverenciados pelo paulistano”. Em outro site especializado em música, em uma entrevista 

feita recentemente, as apresentações exaltam o trabalho do DJ:  

A riqueza da música genuinamente brasileira é algo inegável e em meio a um 

turbilhão de informações e caminhos para seguirmos, algumas poucas pessoas 

conseguiram se tornar referência no assunto após anos de muito amor e dedicação. 

Um destes nomes é o do DJ Nuts, reconhecido por seu rico background musical que 

fica evidente em suas apresentações que sempre possuem uma atmosfera realmente 

especial (Disponível em: < http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts > Acesso de: 

10/09/2017).  

 Nessa mesma apresentação, o entrevistador ainda diz: 

O DJ é um dos maiores colecionadores de discos do país e desde o século 

passado, segue como uma figura respeitada no meio artístico. Nuts já colaborou com 

nomes como Marcelo D2, O Rappa e Zegon - com quem formou o projeto de 

turntablism DZ Cutz -, mas também ganhou reconhecimento através de seus 

comentados mixtapes que abordaram, desde a década passada, algumas temáticas 

diferentes como rap e cultura vinil. (Disponível em: < http://alataj.com.br/vitrola/dj-

nuts > Acesso de: 10/09/2017.) 

 Já nessas apresentações antes das entrevistas, é possível observar o prestígio que hoje 

Nuts possui no meio artístico em questão. Tanto para os amantes da cultura do vinil, 

pesquisadores da música brasileira dos anos 1960 e 70, como também para os que 

acompanham a cultura dos DJs e os trabalhos produzidos dentro da cena rap nacional.  

As entrevistas a seguir, exploram alguns pontos da carreira do DJ que considero 

importantes. Como o inicio de sua formação, seu trabalho com as bandas O Rappa e Planet 

Hemp, sua parceria com o rapper Marcelo D2, e também o aspecto que considero central em 

sua carreira de DJ e pesquisador da música brasileira, o seu trabalho através das mixtapes 

especializadas na música brasileira. 

Assim, apresentarei as entrevistas que coletei, divididas de acordo com os momentos 

da carreira de Nuts que serão abordados nesse trabalho. Como já comentado, não conseguirei 

abordar todos os aspectos que vejo importância dentro da sua carreira, sendo o foco do 

trabalho, o seu pioneirismo e inovação dentro dos diversos trabalhos que participou e realizou. 

Principalmente na sua pesquisa da música brasileira em sua relação com os discos de vinil. 

  

2.1 INÍCIO DE CARREIRA 

Sua carreira de DJ começou muito cedo, na virada da década de oitenta para os anos 

noventa. Em entrevista para o canal “Vírgula”, na página do canal no youtube, na série do 

http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
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canal chamada “Todo mundo é DJ”, onde muitos DJs consagrados já foram entrevistados, 

Nuts conta um pouco do início de sua trajetória: 

Quis no final de 80, „virar DJ ne‟. Estimulado pela explosão da cultura de 

DJs. Sei lá, minha irmã já ia em bailes. A gente ouvia muita rádio, ia pra escola 

ouvindo walkman, gravava-se fita K7. Marcelo 2daBone foi meu mestre. Foi ele 

quem me ensinou a cortar o rolo, scratch, back-to-back, mixagem. Eu tinha um 

amigo na escola, o Claudio, o pai dele tinha um toca-discos, o meu pai tinha outro, 

emprestava um pro outro, ficava uma semana na casa de um, do outro. (Disponível 

em: < https://www.youtube.com/watch?v=BTiuEqrGzKI > Acesso de: 11/10/2017.) 

Nuts comenta estar havendo uma “explosão da cultura de DJs”, pois ao final da década 

de oitenta, o movimento Hip-Hop estava a se disseminar e se afirmar enquanto cultura de rua. 

Além dos movimentos dos “bailes Black”, que já era uma cultura estabelecida desde meados 

das décadas de setenta. 

Cita o produtor Marcelo 2daBone como sendo seu “mestre” e responsável por lhe 

ensinar as técnicas competentes à quem quer “virar DJ ne”, como Nuts mesmo comenta, 

dando um tom de que se tornar DJ é um processo que possui essa relação de aprendizado com 

a técnica e as experiências a serem vivenciadas. O produtor será novamente citado por Nuts, 

esclarecendo a importância de Marcelo na cena da época. 

A influência familiar também teve sua importância, já que sua irmã “já ia em bailes” e 

também “A gente ouvia muita rádio, ia pra escola ouvindo walkman, gravava-se fita K7”, 

mostra como a música permeou a relação com sua irmã. E também no trecho em que comenta 

“meu pai tinha outro”, em relação a ter toca-discos em casa e através do ambiente escolar 

poder revezar com seu amigo e iniciarem seus primeiros contatos com essas ferramentas.    

Em entrevista postada em um blog, onde muitos aspectos de sua trajetória são tratados, 

Nuts também conta e relembra os momentos iniciais de sua trajetória: 

Eu fui nas três primeiras raves no Brasil, no Hell‟s. Curtia estilos diferentes. 

Meu mestre foi um cara chamado Marcelo 2daBone, primeiro produtor dos 

Racionais MC‟s. Foi ele quem me ensinou a tocar. Ele era do Dynamic Duo. 

Quando eu ainda não tinha toca-discos, alugava um estúdio e gravava mixtapes para 

as pessoas na escola. Foi nessa época que surgiu o tape deck duplo. Era a época dos 

DJs Grego, Celsinho Double C, Valter Bennaca, um pouco depois o Renato Lopes, o 

Marquinhos MS (que já faleceu), o Mau Mau. Observei muito DJ de outros estilos 

pra chegar aonde cheguei. A coisa de equalização, de comparação de métrica, veio 

mais do “Techno”, e acabei fazendo isso no Rap. Isso foi influência de DJs de outros 

estilos. Ainda mais em uma época em que o Rap não era bem-vindo. A classe média 

não escutava, era coisa de maloqueiro. Fiz uma equipe de som com um amigo de 

escola, usávamos as vitrolas dos nossos pais, mixer e iluminações horríveis, feita 

com lata de óleo. Logo me especializei em rap, e meu parceiro em “Techno”, que foi 

o começo do “Jungle”. (Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=BTiuEqrGzKI
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https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/ > 

Acesso de: 12/08/2017). 

Nesse trecho, Nuts cita sua experiência em observar outros estilos musicais e também 

DJs que ele considera importante dessa época. O quanto observar DJs de outros estilos foi 

importante para sua formação, além da sua preocupação em absorver aspectos técnicos e 

aplicar em sua prática. O trecho “logo me especializei em rap”, mostra o inicio da sua ligação 

com o gênero, que será desenvolvida ao longo do texto de acordo com os acontecimentos aqui 

tratados. 

Como é mencionado por Nuts em ambas as entrevistas até então, o produtor Marcelo 

2daBone é alguém que Nuts faz questão de fazer referência como sendo seu “mestre”. O 

produtor é mencionado por Nuts como “o primeiro produtor dos Racionais MC‟s
27

”, grupo 

que hoje possui uma rica história dentro da cena rap nacional e é uma das maiores referências 

do gênero no país. E também, Marcelo foi parte do duo de rap Dynamic Duo
28

, que figurou 

entre os pioneiros da cena rap dos anos oitenta. É notório o destaque que Nuts dá ao 

mencionar Marcelo 2daBone como sendo a pessoa que lhe ensinou os primeiros passos e as 

primeiras técnicas. Uma pessoa já pertencente ao meio artístico do rap e dos DJs, auxiliando o 

jovem aspirante Nuts nesse inicio de sua trajetória. 

Ainda sobre seus primeiros passos na carreira, Nuts conta sobre a relação da 

tecnologia da época com a prática dos DJs. Já que na época em que estava a iniciar a prática, 

                                                           
27

 Racionais MC‟s foi criado na periferia da capital paulista no ano de 1988. Nesse mesmo ano, lançou a 

coletânea “Consciência Black Vol. 1”, quando surgiram os primeiros sucessos do grupo com as músicas “Pânico 

na Zona Sul” e “Tempos Difícies”. Em suas músicas, Os Racionais denunciavam o racismo e a miséria 

encontrada na periferia da cidade.O bom relacionamento do grupo com a comunidade levou a Secretaria 

Municipal de Educação a organizar palestra nas escolas sobre drogas, racismo, violência etc. Em 1992 o grupo 

lançou o segundo disco ”Escolha seu Caminho”. Em seguida lançou “Raio x Brasil” (1993). As músicas “Fim de 

Semana no Parque” e “Homens na Estrada”, ambas de Mano Brown, fizeram grande sucesso. Em 1994, no Rap 

do Vale, um concerto no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, a apresentação do grupo terminou em 

confusão e quebra-quebra. Os integrantes foram presos acusados de incitação à violência. Nesse mesmo ano, 

lançaram a coletânea “Racionais MC‟s”. O grupo participou de concertos filantrópicos para campanhas de 

agasalho, contra a fome e em benefício dos portadores de HIV. Em 1997, o grupo lançou o disco “Sobrevivendo 

no Inferno”, pela gravadora Cosa Nostra (do próprio grupo), quando se destacaram as músicas: “Diário de um 

Detento”, “Fórmula Mágica da Paz”, “Capítulo 4, Versículo 3” e “Mágico de OZ”. Em seguida, entre outros 

sucessos lançaram: “Nada Como Um Dia Após o Outro Dia” (2002), “Mil Trutas, Mil Tretas” (2006), o primeiro 

DVD do grupo, “Cores e Valores” (2014) e o single “Um Preto Zica” (2016) (Disponível em: < 

https://www.pensador.com/autor/racionais_mc_s/biografia/ > Acesso de: 25/12/2017). 

 
28

 “Dynamic Duo era formado pela dupla santista Marcelo e Alexandre. Muitas histórias se ouvem falar a 

respeito desta dupla, mas o que é real mesmo é sua contribuição para com a trilha sonora do hip-hop nacional 

com suas produções pesadas e bem feitas. Numas de suas produções, fizeram sucesso com o primeiro disco do 

Racionais MC`s - Holocausto Urbano.” (Disponível em: < 

https://djheliobranconamix.blogspot.com.br/2009/05/old-school-legends-dynamic-duo-dont-you.html > Acesso 

de: 14/11/2017) 

https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
https://www.pensador.com/autor/racionais_mc_s/biografia/
https://djheliobranconamix.blogspot.com.br/2009/05/old-school-legends-dynamic-duo-dont-you.html
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os toca-discos junto ao mixer
29

 eram os materiais usados pelos DJs, logo, a relação com os 

discos de vinil era imprescindível. Como ele mesmo diz: 

[...]Quando virei DJ no final da década de oitenta ter material físico era 

obrigatório, então montei meu primeiro case para discotecagem e na medida que o 

vinil começou a ficar raro me preocupei em completar meu quebra-cabeça de música 

brasileira.[...]Primeiro fui motivado pela busca de samples e depois em achar sons 

pra tocar na pista.[...] (Disponível em: < http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts > Acesso 

de: 14/11/2017). 

Assim, Nuts descreve suas primeiras motivações em adquirir os discos de vinil, seu 

material de trabalho. Como estava a se especializar em Rap em seu inicio de carreira, a 

relação com o sample
30

 é algo muito presente dentro da cultura hip-hop. As construções das 

batidas de rap possuem historicamente essa ligação com o sample, e buscar discos de vinil 

para esse tipo de produção é algo comum entre os produtores de batidas instrumentais de rap 

(beatmakers), principalmente quando a tecnologia digitalizada através da internet ainda não 

era uma realidade, e também em alguns casos (atualmente) por opção do produtor. Muitos 

prezam pelo sample retirado diretamente do vinil, com a preferência de terem em mãos o 

material físico de onde recortam parte(s) das músicas para suas batidas.  

Outro trecho que ilustra esse inicio e sua ligação com o rap é citado por Nuts: 

Aliás, eu comecei a tocar como DJ com uma rapper chamada Rose MC. Ela 

foi uma das primeiras rappers do Brasil. A Rose me descobriu muito jovem. Eu sou 

dessa geração, que vivia ali no centro, peguei o fim da era do (metrô) São Bento, 

antes da internet. Trocávamos informações através de pastas, recortes de matérias 

etc (Disponível em: < https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-

invisivel-de-dj-nuts/ > Acesso de: 26/10/2017). 

                                                           
29

 Ferramenta fundamental quando o DJ faz uso dos toca-discos como uma de suas ferramentas de trabalho, 

constituído basicamente pelas palavras destacadas a seguir. “Canais: Cada canal é uma entrada de som, que 

pode vir de um toca-discos, cd ou computador. É “mixando” (misturando) os sons vindos deles que o dj cria a 

música ouvida na pista. Equalizadores: Ajustam os tons agudos, médios e graves de cada canal. Por exemplo, o 

dj pode querer tirar o grave de um som para que ele se encaixe melhor na batida que já está rolando – afinal, é na 

hora de fazer a transição entre as músicas que um dj mostra se é bom. Fader: Diminui ou aumenta o volume dos 

canais, deixando um som mais audível que outro. Cross fader: o dj escolhe 2 canais e o botão faz uma transição 

proporcional entre eles. Ao deslizá-lo, o som do primeiro diminui na mesma proporção em que o som do 

segundo aumenta. Retorno: com ele, o dj pode escutar o som de um canal no fone de ouvido antes de soltá-lo. 

Assim, dá para equalizar, testar efeitos e, em último caso, até mudar de idéia sobre a próxima batida” 

(Disponível em: < https://super.abril.com.br/cultura/como-funciona-o-principal-equipamento-do-dj-o-mixer/ > 

Acesso de: 14/11/2017). 

 
30

 Definição de sample e scratch encontrada no site “Submundo do som”: “[...]a palavra que vem do inglês e 

significa “amostra”, resume bem a sua finalidade, pegar amostras de discos afim de criar um novo instrumental. 

Logo em seguida Grandmaster Flash introduziu o scratch, o arranhar do vinil voltando o disco para repetir uma 

frase, palavra ou efeito, mas antes disso gerando um ruído (agradável). É comum o scratch anteceder ou suceder 

o sample[...]” (Disponível em: < https://www.submundodosom.com.br/single-post/2017/07/25/A-Arte-do-

Sample > Acesso de: 12/11/2017). 

http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
https://super.abril.com.br/cultura/como-funciona-o-principal-equipamento-do-dj-o-mixer/
https://www.submundodosom.com.br/single-post/2017/07/25/A-Arte-do-Sample
https://www.submundodosom.com.br/single-post/2017/07/25/A-Arte-do-Sample
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Nesse trecho Nuts cita a rapper Rose MC, como sendo “uma das primeiras rappers do 

Brasil”, o que mostra um pioneirismo já em seu inicio na cena hip-hop. E que ela o “descobriu 

muito jovem”, o que pode ter favorecido sua inserção no meio artístico do hip-hop. O fato de 

também estar presente na rua, como comenta que “vivia ali no centro” e frequentando a 

histórica Estação de metrô São Bento, considerada berço do hip-hop nacional. Em um 

momento sem a circulação de informações da internet, estar nesses locais era primordial para 

a troca de informações, e a São Bento era um dos principais locais onde os simpatizantes e 

agentes participantes da cultura hip-hop em seus primórdios estavam a se reunir
31

. 

Nesse primeiro momento do texto, selecionei os trechos de entrevistas que relataram 

alguns momentos do inicio da inserção de Nuts e as primeiras experiências no processo de 

“virar DJ”. Ilustrando fatos pessoais, condições históricas, primeiras experiências e 

motivações. Nuts pontua em dois trechos a importância de Marcelo 2daBone no inicio de sua 

aprendizagem técnica, a influência familiar em relação à questão musical (a irmã que ia em 

bailes, o pai que tinha um toca-discos), o laboratório musical no ambiente escolar, e também 

suas incursões à Estação de metrô São Bento e sua parceria com a Rose MC. De certo, há 

fatos que as entrevistas coletadas não trataram, porém em “postagens” que acompanhei em 

sua página nas redes sociais, observei que foi residente muito cedo em festas de rap em clubes 

de São Paulo, no entanto, é um material de difícil acesso e pouca precisão em relação às datas.   

O que é possível observar em um primeiro momento, é que Nuts começa muito cedo 

sua inserção ao mundo artístico da “discotecagem” junto à prática de colecionar discos de 

vinil. Em seu perfil pessoal do Facebook
32

, consta que nasceu em 25 de julho de 1977. Como 

afirma que começou com as pretensões de se tornar DJ ao final dos anos oitenta, quer dizer 

que isso aconteceu com um pouco mais de 10 anos de idade. 

 

2.2 ATUAÇÕES EM BANDAS E A PARCERIA DZ CUTS  

Dando continuidade à carreira de Nuts, há em 1996 um ponto importante em sua 

trajetória. Excursiona em turnês com o grupo carioca O Rappa. Em entrevista Nuts cita o 

momento com a banda: “Fui DJ para o grupo O Rappa e fiz turnês com eles por dois anos. Foi 

                                                           
31

 O documentário “O Marco Zero Do Hip-Hop”, homenageia os arredores da Estação São Bento onde os 

pioneiros da cultura Hip-Hop de São Paulo se reuniam. Segue o link do documentário. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=3uoZ7ztjSDI > Acesso de: 18/11/2017. 
32

 Informação disponível em seu perfil pessoal do site Facebook (Disponível em: < 

https://www.facebook.com/djnuts > Acesso de: 13/11/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=3uoZ7ztjSDI
https://www.facebook.com/djnuts
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legal atuar no palco como se fosse um músico(...)”
33

. Em outra entrevista, ao ser perguntado 

como foi feita a conexão entre ele e a banda, Nuts diz: “(...) veio com o Zé que já era DJ do 

Planet, „tem uma banda lá no rio etc‟. Daí eu trabalhei o segundo disco do Rappa, em turnê, 

de 96 até 98 mais ou menos, o disco „Rappa Mundi‟ ”
34

. Nesse último trecho, quando diz 

“tem uma banda lá no rio”, comentando uma fala do DJ do Planet Hemp, Nuts deixa a 

entender que Zé foi importante para essa conexão com a banda. 

O DJ Zé, mais conhecido como Zegon, ou Ze Gonzales
35

, possui uma trajetória notória 

dentro da cultura dos DJs. Hoje conduz junto à seu parceiro DJ Laudz, um projeto pautado na 

trap music
36

 chamado Tropkillaz
37

. Com turnês por todo o mundo e produções para diversos 

artistas do hip-hop nacional, e também artistas de funk e da música pop. Já participou de 

inúmeros projetos, como o N.A.S.A
38

, durante o tempo que morou em Los Angeles. Também 

iniciou sua carreira ao final da década de 80, e em 1995 começou a trabalhar com a banda 

Planet Hemp. A banda carioca estava a conquistar público, junto à banda da “baixada 

fluminense”, O Rappa. Esta relação na indicação de trabalho de Zegon para Nuts, mostra a 

confiança do DJ em uma posição mais estabelecida em relação ao DJ que está a iniciar sua 

integração dentro desse meio artístico. 

Nos anos que se seguiram, entre 1997 e 2000, Nuts e Ze Gonzales formaram uma 

parceria de DJs chamada Dz Cuts. Em entrevista, Nuts comenta sobre a parceria: “Numa 

mesma época a gente tava tudo lá no rio, trabalhando juntos. A gente tentou uma parceria 

chamada Dz Cuts, aprendeu MPC‟s e coisas assim, e ele tomou o rumo dele”
39

. A fala que 

descreve “aprendeu MPC’s e coisas assim”, fala do aprendizado com a sequenciadora de 

bateria eletrônica MPC, que ainda não era acessível pra grande maioria dos produtores de 

batidas no cenário do rap nacional. Já era usada na cena Rap norte-americana, pela maior 

facilidade ao acesso à essas tecnologias, no entanto no Brasil, a dupla é pioneira no uso dessa 

                                                           
33

 Disponível em: < http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts > Acesso de: 13/11/2017 
34

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BTiuEqrGzKI > Acesso de: 13/11/2017 
35

 Uma pequena biografia do DJ Zegon é feita pelo site disponibilizado no link a seguir. Disponível em: < 

https://gigdj.com/zegon > Acesso de: 13/11/2017. 
36

 “O ritmo envolvente que surgiu na década de 1990, nos Estados Unidos, mistura três estilos musicais: a batida 

do rap, música eletrônica e barulhos repetitivos. Produzido com metais, triângulo, onomatopeias, instrumentos 

de corda e sopro, provoca a sensação de falta de harmonia e, portanto, gera uma melodia mais agressiva.” 

Disponível em: < https://www.terra.com.br/diversao/musica/baladice/entenda-o-que-e-trap-

music,34bb8d449a6f90c72e26e99f69ba8aa4ls49gjlj.html > Acesso de: 13/11/2017. 
37

 Uma matéria sobre o duo de DJs encontra-se no link a seguir, em matéria feita pela edição online da Revista 

Rolling Stones. Disponível em: < http://rollingstone.uol.com.br/edicao/edicao-82/como-de-pai-para-filho > 

Acesso de: 13/11/2017. 
38

 O Link do site disponível na nota de número trinta também conta um pouco sobre o projeto N.A.S.A. 
39

 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=BTiuEqrGzKI > Acesso de: 13/11/2017 

http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
https://www.youtube.com/watch?v=BTiuEqrGzKI
https://gigdj.com/zegon
https://www.terra.com.br/diversao/musica/baladice/entenda-o-que-e-trap-music,34bb8d449a6f90c72e26e99f69ba8aa4ls49gjlj.html
https://www.terra.com.br/diversao/musica/baladice/entenda-o-que-e-trap-music,34bb8d449a6f90c72e26e99f69ba8aa4ls49gjlj.html
http://rollingstone.uol.com.br/edicao/edicao-82/como-de-pai-para-filho
https://www.youtube.com/watch?v=BTiuEqrGzKI
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tecnologia. Isso será explicado no capítulo referente ao primeiro disco solo do rapper Marcelo 

D2. 

Essa breve descrição feita por Nuts e a expressão “tentou uma parceria”, a meu ver 

não exprime alguns frutos que saíram da dupla Dz Cuts. Também em entrevista com Nuts no 

blog da jornalista Renata Simões, ela comenta um pouco sobre a parceria nas apresentações 

antes da entrevista: “(...) junto com o Zegon, criou a Dz Cuts Crew, que já fazia 

„turntablism‟
40

 quando a palavra ainda não era muito presente no vocabulário nacional”
41

.  

Uma postagem feita pelo blogger “Besouro Anêmico”
42

 em 2014, publicou o link de 

uma mixtape de rap gravada pela dupla “Dz Cuts”. O acesso à mixtape foi proporcionado 

através do DJ Erik Scratch, como descreve o blog: “adquiriu essa fita em 1999 na lendária 

festa carioca Zoeira Hip-Hop” e o DJ Ze Gonzales anunciou como sendo “a última fita”, e 

assim “Erik comprou e 15 anos depois compartilhou este exemplar que é provavelmente o 

único existente”. A mixtape foi compartilhada através do canal do youtube do DJ Erik 

Scratch, e como complementa o blog “Esse set contém o melhor do underground da época, 

alguns desses sons viraram clássicos e outros permanecem obscuros. DZ Cuts foi o melhor 

duo de DJs no Brasil em meados de 1999/2000”. Outro site especializado, o Mangroove
43

, 

também publicou uma matéria sobre a mixtape da dupla, em 2015. E entre as apresentações 

feitas pelo site, também exaltam o trabalho da dupla: “traz a dupla tupiniquim rodando os 

pratos e virando várias tracks do rap underground que ainda não eram clássicas. Muito 

conhecimento envolvido!”. A mixtape, disponibilizada na internet através do DJ Erik Scratch 

em seu canal no youtube, é pautada pelos sites especializados citados como um material 

especial que estava a apresentar sons que “viraram clássicos” e outros que permaneceram 

obscuros, exaltando-os com a expressão “muito conhecimento envolvido!”. Isto mostra o 

quanto a dupla era pioneira em suas pesquisas no rap.  Ao ouvir essa mixtape, pude perceber 

que sons do rap norte-americano que tiveram o lançamento na época da mixtape, já estavam 

presentes nesse material, o que mostra uma sagacidade da dupla em apresentar os sons novos 

                                                           
40

 Matéria encontrada no blog “Direito autoral”, com a seguinte tentativa de definição: “[...]Atribui-se, 

entretanto, ao DJ Babu ter cunhado o termo „turntablism‟, em 1995, definindo o „turntablist‟ como a pessoa que 

usa o toca-discos, não para reproduzir músicas, mas para „manipular sons e criar música‟. Há, ainda, a 

elaboração de um conceito: o de que o DJ apenas executa músicas e o turntablista cria músicas[...]” (Disponível 

em: < http://diretoautoral.blogspot.com.br/2006/12/arte-musical.html > Acesso de: 13/11/2017). 
41

 Disponível em: < http://renatasim.blogspot.com.br/2007/05/renaite-entrevista-dj-nuts.html > Acesso de: 

15/11/2017. 
42

 Disponível em: < http://labirintosemlimites.blogspot.com.br/2014/06/dz-cuts-zegon-nuts-1999.html > Acesso 

de: 15/11/2017. 
43

 Disponível em: < https://mangroovee.com/zegon-nuts-dz-cuts-1999/ > Acesso de: 15/11/2017. 

http://diretoautoral.blogspot.com.br/2006/12/arte-musical.html
http://renatasim.blogspot.com.br/2007/05/renaite-entrevista-dj-nuts.html
http://labirintosemlimites.blogspot.com.br/2014/06/dz-cuts-zegon-nuts-1999.html
https://mangroovee.com/zegon-nuts-dz-cuts-1999/
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do rap norte-americano (que é referência para qualquer cena local de rap) recém lançados na 

época, apresentando inclusive sons que “permanecem obscuros”, o que reforça uma 

originalidade da dupla e a sensibilidade musical de transitar entre o “clássico” e o “obscuro”.  

Ainda dentro desse período da parceria “Dz Cuts”, e com Zegon integrando a banda 

Planet Hemp, Nuts contribuiu junto à ele em discos da banda. Como ele mesmo cita em 

entrevista: “(...) Com o Planet Hemp trabalhei apenas em estúdio, na gravação de dois 

discos(...)”
44

. Nuts não detalha quais foram os discos, no entanto, há uma faixa no disco “A 

invasão do sagaz homem fumaça”(Chaos, 2000)
45

 nomeada “Dz Cuts”, onde elementos da 

prática do “turntablism” estão presentes na faixa. A faixa possui scratchs, colagens, 

mixagens, elementos que evidenciam o protagonismo dos DJs nessa música do album.  

Como não é citado o outro disco que contribuiu em estúdio, acredito que seja o álbum 

“Os cães ladram mas a caravana não para”(Chaos recordings, 1997)
46

, que é anterior ao álbum 

“A invasão do sagaz homem fumaça”, sendo este o último álbum em estúdio da banda. 

 Estes dois últimos álbuns em estúdio da banda Planet Hemp, contém alguns samples 

da música brasileira dos anos 1960 e 1970. As participações de Nuts nesses trabalhos, podem 

ter relação com a escolha desses “samples”. Algumas músicas “sampleadas” para os discos 

que remetem a época citada são “Jacarandá” presente no disco “Jacarandá” (Ranwood, 

1973)
47

 de Luiz Bonfá, “Mentira” presente no disco “Previsão do tempo” (Odeon, 1973)
48

 de 

Marcos Valle, e “Eu bebo sim” presente apenas em compacto simples lançado pelo 

Copacabana em 1973, interpretado pela cantora Elizeth Cardoso. Os exemplos desses 

samples
49

 usados para compor algumas músicas da banda Planet Hemp, já mostram um pouco 

da pesquisa de Nuts (nesse contexto, atuando junto à seu parceiro Zegon) com a música 

brasileira. Como Nuts mesmo comentou em entrevista já citada nesse trabalho, a busca de 
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 Disponível em: < http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts > Acesso de: 22/11/2017. 
45

 “A invasão de sagaz homem fumaça” na plataforma “Discogs”. Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Planet-Hemp-A-Invas%C3%A3o-Do-Sagaz-Homem-Fuma%C3%A7a/master/267285 

> Acesso de: 22/11/2017. 
46

 “Os cães ladram mas a caravana não para” na plataforma “Discogs”. Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Planet-Hemp-Os-C%C3%A3es-Ladram-Mas-A-Caravana-N%C3%A3o-

P%C3%A1ra/master/263900 > Acesso de: 22/11/2017. 
47

 Disponível em: < https://www.discogs.com/Luiz-Bonf%C3%A1-Jacaranda/release/1133833 > Acesso de 

22/11/2017. 
48

 Disponível em: < https://www.discogs.com/Marcos-Valle-Previs%C3%A3o-Do-Tempo/release/1205173 > 

Acesso de: 22/11/2017. 
49

 O Site “Whosampled” é uma plataforma de busca onde o usuário pode buscar samples utilizados por 

determinado artista, ou buscar pelo nome do artista que foi sampleado. Os exemplos dos samples usados pela 

banda Planet Hemp encontram-se no link do site. Disponível em: < https://www.whosampled.com/Planet-Hemp/ 

> Acesso de: 22/11/2017. 

http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
https://www.discogs.com/Planet-Hemp-A-Invas%C3%A3o-Do-Sagaz-Homem-Fuma%C3%A7a/master/267285
https://www.discogs.com/Planet-Hemp-Os-C%C3%A3es-Ladram-Mas-A-Caravana-N%C3%A3o-P%C3%A1ra/master/263900
https://www.discogs.com/Planet-Hemp-Os-C%C3%A3es-Ladram-Mas-A-Caravana-N%C3%A3o-P%C3%A1ra/master/263900
https://www.discogs.com/Luiz-Bonf%C3%A1-Jacaranda/release/1133833
https://www.discogs.com/Marcos-Valle-Previs%C3%A3o-Do-Tempo/release/1205173
https://www.whosampled.com/Planet-Hemp/
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samples é uma das motivações para adquirir os discos. Como sua atenção estava voltada em 

colecionar a música brasileira das décadas de 1960 e 1970, a escolha dos samples foi uma 

forma de comunicar isso e direcionar a atenção para essas músicas.  

Enquanto ouvinte e pesquisador de Rap, posso afirmar que buscar descobrir o sample 

usado em uma música de rap é parte importante da escuta, da compreensão. Pois ao gostar da 

música, da sonoridade, do estilo de corte do sample, eu vou querer saber qual música foi 

“sampleada” por quem produziu aquela batida. Assim também, é possível aproximar-se das 

referências usadas pelos DJs/produtores que fizeram tal batida, o que a meu ver faz parte da 

compreensão da obra. Dentro da minha experiência enquanto colecionador, DJ, ouvinte e 

pesquisador desse universo, percebo que as pessoas que compartilham desses interesses mais 

amplos no contato com o Rap, são influenciadas por essas produções pois despertam o 

interesse em adquirir os discos usados no processo de “samplear”. É uma tendência do 

colecionador que possui essa ligação com o universo Hip-Hop, o conhecimento dos samples e 

o desejo de obter o material físico utilizado para construir determinado som.     

Nessa seção, foi possível observar conexões importantes na carreira de Nuts, como a 

relação com Zegon, o trabalho nos palcos, em estúdio. Acredito que foram as primeiras 

experiências de Nuts para além das festas nos clubes. 

A presença da música brasileira das décadas de 1960 e 70 nos samples da banda Planet 

Hemp, expõem a pesquisa especializada que Nuts viria amadurecer em suas mixtapes. Não 

foram os primeiros agentes a samplearem a música brasileira dentro do rap nacional, porém os 

caminhos apontados por esses samples representam uma pequena fração do universo onde 

Nuts hoje é especialista, os discos raros. Os discos citados acima, de Luiz Bonfá e Marcos 

Valle, são discos disputadíssimos por colecionadores, o disco “Previsão do tempo” foi 

inclusive reeditado recentemente por selos norte-americanos
50

. 

A parceria Dz Cuts entre Nuts e Zegon, mostrou-se “a frente do tempo” na cena do rap 

nacional, já que possivelmente foram os primeiros a utilizarem a sequenciadora de batidas 

MPC. Além do fato de estarem “antenados” com os lançamentos da cena rap norte-americana, 

como comprovado na mixtape da dupla citada nessa seção. Esta parceria se estenderá para um 

episódio importante na cena do rap nacional, que é o primeiro álbum solo do rapper Marcelo 

D2 (vocalista da banda Planet Hemp). 
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 Disponível em: < https://www.discogs.com/Marcos-Valle-Previs%C3%A3o-Do-Tempo/release/11340633 > 

Acesso de: 13/12/2017. 

https://www.discogs.com/Marcos-Valle-Previs%C3%A3o-Do-Tempo/release/11340633
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O álbum de estreia da carreira solo de Marcelo D2 será o tema da próxima seção do 

trabalho, devido ao caráter inovador do álbum, e da grande participação de Nuts na 

construção do disco. 

 

3. “EU TIRO É ONDA” 

 O primeiro disco solo do rapper Marcelo D2, é emblemático na história do rap 

nacional. Lançado em 1998, é lembrado como o disco que expôs artistas e explorou elementos 

da música brasileira dos anos de 1960 e 70. Como foi apontado na seção acima, os últimos 

discos da banda Planet Hemp já indicavam esse caminho nos samples utilizados em algumas 

músicas. Com a parceria Dz Cuts a frente da produção do disco e a intenção de Marcelo D2 

em fazer um disco com a linguagem “samba com rap”, a estética alcançada no álbum possui 

uma originalidade que marcou época.  

 Em entrevista, Nuts conta um pouco sobre o disco: 

Essa nova fase morando lá no Rio de Janeiro resultou em produzir o primeiro disco 

solo do Marcelo D2. Consegui finalmente publicar minhas batidas e fazer famosa a 

fórmula de Rap com samba, fizemos junto de João Donato, Dom Um Romão e José 

Bertrami do Azymuth. Até então a nova geração não estava dialogando com esses 

meio esquecidos, depois virou moda esse tipo de resgate. Querido amigo Marcelinho 

Da Lua que ajudou a chamar esses músicos. (Disponível em: < 

http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts > Acesso de: 22/10/2017.) 

 A entrevista acima foi feita em 2017, sendo possível identificar na fala de Nuts a 

diferença entre os momentos históricos de “agora” e da época em que o disco foi lançado. O 

comentário de Nuts dizendo “agora virou moda esse tipo de resgate”, remete ao momento 

atual, onde músicos da época pesquisada pelo DJ estão sendo mais reconhecidos pelos seus 

trabalhos feitos nas décadas de 1960 e 70. Um exemplo disso são as reedições de seus 

trabalhos, e também a produção de novos discos por esses músicos. O disco “Quem é 

quem”(Odeon, 1973) de João Donato, por exemplo, foi reeditado em vinil pela Polysom
51

 em 

2017, assim como obras de outros artistas que lançaram discos considerados raros ou 

“obscuros” (como mencionei na introdução do trabalho).  

Como comenta Nuts: “até então a nova geração não estava dialogando com esses meio 

esquecidos”, reforça o feito inovador do trabalho. A participação de músicos como João 
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 Disponível em: < https://www.discogs.com/Jo%C3%A3o-Donato-Quem-Quem/release/10656024 > Acesso 

de: 22/10/2017. 

http://alataj.com.br/vitrola/dj-nuts
https://www.discogs.com/Jo%C3%A3o-Donato-Quem-Quem/release/10656024
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Donato
52

, Dom Um Romão
53

 e José Roberto Bertrami
54

 não foi apenas significativa pela 

apurada técnica musical desses artistas. Esses nomes, são alguns exemplos de artistas 

presentes em discos pesquisados e consumidos pelo DJ. São músicos presentes em fichas 

técnicas de muitos discos das décadas de 1960 e 70, além de seus trabalhos autorais, que em 

sua maioria são discos muito procurados por colecionadores de discos de vinil. 

Em entrevista realizada no ano de lançamento do disco, para o jornal “A folha de São 

Paulo”, Marcelo D2 comenta sobre o disco: “o primeiro disco brasileiro de rap que só usa 

samples de música brasileira”. Também diz: “O Brasil é o único país que tem seu próprio 

jazz, a bossa nova. Todo mundo sampleia James Brown. Quem vai samplear Tom Jobim? 

Tem que ser a gente”. Os pequenos depoimentos de D2 nessa entrevista, reforçam a estética  

trabalhada no disco “Eu tiro é onda”. Um olhar aguçado sobre o que foi produzido pelos 

músicos brasileiros da época pesquisada e a necessidade de disseminar isso através do rap. 

Marcelo D2 também cita que “todo mundo sampleia James Brown”, pois no caso dos 

produtores do rap norte-americano, James Brown é um dos artistas mais sampleados. A 

estética do Funk setentista norte-americano, é uma das bases do rap, além do jazz, blues, rock, 

entre outros gêneros. O rap surge como uma continuidade da música negra, assim faz sentido 

que James Brown, Marvin Gaye, entre outros artistas da música negra norte-americana sejam 

os mais sampleados pelos produtores de lá. Quando D2 diz: “Quem vai samplear Tom Jobim? 

Tem que ser a gente”, parece chamar a atenção para que as produções nacionais de rap 

atentem-se mais ao legado deixado pelos artistas brasileiros. Sendo que o disco em questão 

nessa seção, apresenta exatamente essa particularidade em sua composição estético-musical.  

Ainda na matéria publicada na “Folha de São Paulo” sobre o disco, o jornal cita: 

 “serviu-se de colagens de Sérgio Mendes, Baden Powell, Vinicius de Moraes. E de 

participações do pianista João Donato, do grupo vocal As Gatas e de Dom Um Romão, ex-

baterista de Tom Jobim”. O termo colagens remete aos samples, sendo sample uma categoria 

nativa mais usada pelas pessoas do meio. A matéria reforça o objetivo do disco que além de 

samplear sons dos anos de 1960 e 70, também convidou músicos da época para participarem 

do álbum
55

. 
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 Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/joao-donato > Acesso de: 22/10/2017. 
53

 Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/dom-um-romao > Acesso de: 22/10/2017. 
54

 Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/jose-roberto-bertrami > Acesso de: 22/10/2017. 
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 A matéria citada acima feita pelo jornal “A Folha de São Paulo” em 1998, encontra-se disponível no acervo 

online do jornal. Disponível em: < 

http://dicionariompb.com.br/joao-donato
http://dicionariompb.com.br/dom-um-romao
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Para ilustrar um pouco sobre os músicos que participaram do disco solo de Marcelo 

D2, consultei o site “Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira”. Na plataforma 

encontrei muitos discos que tenho o conhecimento de serem discos raros e procurados por 

colecionadores, por exemplo, onde João Donato e Dom Um Romão estão presentes, ou até 

mesmo discos autorais de cada um deles. Ambos atuaram em diversas vertentes da música 

brasileira. O baterista Dom Um Romão, participou de discos de bossa-nova cobiçados por 

colecionadores como: “Tema 3D” (1964, RCA) do Trio 3D, “Flora é M.P.M” (1964, RCA 

VICTOR) de Flora Purim, “O som” (1964, Phillips) de Meirelles e os Copa 5; além de seu 

disco autoral “Dom Um” (1964, Phillips)
56

. João Donato também possui discos cobiçados da 

sua época atuante na bossa-nova, como seus discos autorais “A bossa muito moderna de João 

Donato e seu trio” (1963, Polydor)
57

 e “Muito a vontade” (1963, Polydor). Tanto Dom Um 

Romão quanto João Donato trabalharam nos EUA em parte de suas carreiras. Inclusive, João 

Donato participa do disco “Dom Um Romão” (1972, Muse)
58

 do baterista, quando ambos 

nesse momento gravaram discos nos EUA. 

No documentário “Marcelo D2 – O pesadelo do pop”
59

, que retrata aspectos da 

carreira do rapper, há um momento dedicado ao seu primeiro disco solo. Marcelo D2 

comenta que: “Quando eu pensei no „Eu tiro é onda‟, a primeira música foi „samba de 

primeira‟, que o Nuts já tinha ela pronta antes do disco”. Nuts complementa a informação ao 

dizer:  

O Marcelo já tinha ouvido algumas demos que eu fiz, exatamente falando 

da música „samba de primeira‟. Eu tinha feito já uma versão, sei lá, acho que eu fiz 

essa música em 94, talvez, entendeu?! E uma vez, eu lembro dele chegando em São 

Paulo, eu acho que ele veio só pra conversar comigo sobre isso, „olha a gente vai 

fazer um disco pela Sony agora, queria fazer naquela linguagem daquela sua demo 

ali‟, e o sample era Sérgio Mendes, „Tim Dom dom‟, música do João Melo[...] 

(Disponível em: < https://globosatplay.globo.com/bis/v/3064253/ > Acesso de: 

15/11/2017).  

 Nesse trecho do documentário, os depoimentos acima mostraram que a concepção do 

disco foi inspirada em amostras de instrumentais de rap feitas por Nuts anos antes de seu 

                                                                                                                                                                                     
http://acervo.folha.uol.com.br/resultados/?q=eu+tiro+%C3%A9+onda+marcelo+d2&site=fsp&periodo=acervo&

x=15&y=16 > Acesso de: 10/12/2017. 
56

 Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/dom-um-romao/discografia > Acesso de: 10/12/2017. 
57

 A cotação da prensagem original do álbum na plataforma “Discogs” encontra-se em R$ 1.020,37. Disponível 

em: < https://www.discogs.com/Jo%C3%A3o-Donato-A-Bossa-Muito-Moderna/release/3795788 > Acesso de: 

27/12/2017. 
58

 Informação disponível no mesmo link da nota de rodapé de número cinquenta. 
59

 Documentário feito pelo canal BIS, em sua série “BIS DOCS” (Disponível em: < 

https://globosatplay.globo.com/bis/v/3064253/ > Acesso de: 15/11/2017). 

https://globosatplay.globo.com/bis/v/3064253/
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lançamento. Ainda no trecho do documentário dedicado ao disco de estreia de Marcelo D2, o 

rapper diz:  

Eu acho que o Nuts e o Mário, são os caras mais importantes da minha carreira, de 

parceria mesmo. O Nuts era um DJ bem prodígio, bem técnico, muito novo. E foi o 

cara que ensinou todos nós, me ensinou, ensinou o Zé, ensinou o Ganjaman, ensinou 

todo mundo a mexer na MPC, ensinou todo mundo a samplear, a começar isso 

(Disponível em: < https://globosatplay.globo.com/bis/v/3064253/ > Acesso de: 

15/11/2017). 

 No trecho acima, Marcelo D2 diz sobre a importância de Nuts em sua carreira e o 

qualifica como “prodígio”, “bem técnico”. Além de ser o responsável por ensinar as pessoas 

próximas a ele no momento “a mexer na MPC”, como o produtor Daniel Ganjaman
60

. Ainda 

no documentário “Marcelo D2 – O pesado do pop”, Nuts diz: 

O que foi feito antes era um tape, era um K7 exatamente. Então pra fazer o disco, 

fomos pro estúdio, compramos uma MPC. Foi a primeira vez que eu vi uma MPC na 

vida [...] então a música foi refeita com qualidade, e adicionamos elementos, 

músicos tocando em cima [...] foi muito importante a conexão com músicos muito 

especiais, como Dom Um Romão, João Donato. (Disponível em: < 

https://globosatplay.globo.com/bis/v/3064253/ > Acesso de: 15/11/2017) 

 Ainda sobre o documentário sobre Marcelo D2, o cantor finaliza seu depoimento sobre 

seu disco de estreia ao dizer: “Ele foi o cara que mostrou esse caminho, que dava pra 

samplear música brasileira e fazer rap mesmo [...]”. O documentário também tem 

depoimentos do músico João Donato, exaltando a fórmula musical do disco tratado nesse 

capítulo.  

A intenção é mostrar que os músicos escolhidos para participar do disco de estreia  do 

cantor Marcelo D2, segue uma linha de pesquisa de redes de músicos. Os discos raros, e 

também a conexão entre os músicos que trabalharam juntos. Essas redes ficam mais evidentes 

nas mixtapes de Nuts, à medida que o ouvinte compartilha do conhecimento ali presente. Mas 

o disco de Marcelo D2 também foi importante nesse sentido, de dialogar com esses músicos e 

exaltarem seus nomes apresentando-os para o público que acompanhou o trabalho do 

vocalista da banda Planet Hemp em seu primeiro trabalho “solo”.  

O capítulo sobre as mixtapes visa expor algumas das conexões construídas por Nuts, 

nesse universo dos discos raros (“obscuros”) e também das redes e conexões de músicos que 

trabalharam juntos em algumas obras, o que contribuiu para uma coerência estética dentro de 

                                                           
60

 A extensão contribuição de Daniel Ganjaman para a música brasileira está disponível no site “Dicionário 

Cravo Alvin da Música Popular Brasileira” (Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/daniel-

ganjaman/dados-artisticos > Acesso de: 15/11/2017). 
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diversos trabalhos expostos pelo DJ. No entanto, antes falar das mixtapes, dedicarei um 

capítulo para apontar brevemente a relação de Nuts com os discos raros pesquisados por ele.  

 

4. NUTS E OS DISCOS RAROS 

 Um dos pontos centrais desse trabalho, é como Nuts conquistou o rótulo de ser um dos 

maiores pesquisadores da música brasileira do mundo, como é citado em algumas 

apresentações feitas a ele antes das entrevistas (coletadas para esse trabalho). As 

experimentações feitas em trabalhos em estúdio com a banda Planet Hemp e na produção do 

primeiro disco solo do rapper Marcelo D2, têm os discos raros como fios condutores. Já que 

os discos sampleados nesses trabalhos, fazem parte desse universo. 

Em uma das entrevistas, para o canal “Soma+”
61

 na plataforma youtube, Nuts mostra 

alguns discos de sua coleção. A entrevista data de 2008, segundo o canal na plataforma digital 

youtube. A filmagem mostra Nuts expondo alguns discos de sua coleção. No inicio da 

filmagem mostra discos de artistas como Rita Lee
62

, Os Mutantes
63

, Paulo Bagunça
64

, Ave 

Sangria
65

, Os Brazões
66

, Tom Zé
67

, etc. Ao mostrar esses discos, cita-os como “os básicos 

né”. Porém, discos colocados por Nuts como sendo “básicos”, podem não ser “básicos” para 

outros colecionadores, e isso mostra o quão variável isso é dentro do colecionismo de discos 

de vinil. Nuts mostra alguns outros discos de bandas e artistas como Bangô, Lula Côrtes e Zé 

Ramalho, Jaime e Nair, Perfume Azul Do Sol, Pedro Santos, etc. Dentre as obras citadas, a 

grande maioria foi reeditada em vinil recentemente. Os Brazões (1969, RGE DISCOS) 

reeditada pelo selo “Mr. Bongo” (2014,2015) e Polysom (2017)
68

. “Krishnanda” (1968, CBS) 

reeditado pela Polysom (2012) e “Mr. Bongo” (2016)
69

. Ave Sangria (1974, 

CONTINENTAL) reeditada pelo selo “Ripohlandya” (2014)
70

. Paulo Bagunça e a tropa 
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 Vídeo onde Nuts mostra os discos citados abaixo (Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=acU15okNRF0 > Acesso de: 21/10/2017). 
62

 (Disponível em: < http://dicionariompb.com.br/rita-lee/dados-artisticos > Acesso de: 21/10/2017) 
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68

 Mesmo link da nota de rodapé de número 57. Acesso de: 21/10/2017 
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 (Disponível em: < https://www.discogs.com/Pedro-Santos-Krishnanda/master/651674 > Acesso de: 

21/10/2017) 
70

 Mesmo link da nota de rodapé de número 56. Acesso de: 21/10/2017. 
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maldita (1973, CONTINENTAL), reeditada pelo selo “Somatória do Barulho” (2014)
71

. 

Jaime e Nair (1974, CID) reeditada pela “Polysom” (2016)
72

. O LP “Nascimento” (1974, 

CHANTECLER) do grupo Perfume Azul Do Sol, reeditada pela “Pedra Templo Animal” 

(2017)
73

. Esses são apenas alguns exemplos das obras mostradas por Nuts em entrevista. O 

fato de alguns discos da música brasileira dos anos 1960 e 70 terem sido reeditados nos 

últimos anos, tem sido um dos argumentos que utilizo para colocá-los como raros. Pois a 

dificuldade de encontrar a edição original é uma das premissas para se reeditar uma obra, 

além da possível repercussão de tal obra entre os agentes que ditam “tendências” no meio 

artístico em questão (como DJs, pesquisadores, críticos, colecionadores).     

O disco “Paêbiru” (Solar, 1975)
74

 de Lula Côrtes e Zé Ramalho, é considerado um dos 

discos mais raros da música brasileira dessa época, também mostrado por Nuts na entrevista 

citada nesses parágrafos. Uma das matérias jornalísticas que encontrei sobre o disco, no site 

do jornal “Estadão”
75

 em 2012, comenta sobre a raridade da obra e o fato de ter sido relançada 

pelo selo inglês “Mr. Bongo”
76

. “É possivelmente o mais caro e o mais raro disco nacional”, 

apresenta a matéria. O jornal também descreve sucintamente a obra como sendo “A psicodelia 

misturada ao senso de improviso jazzístico e aos ritmos nordestinos compõe uma antevisão 

musical rara”, o que aponta para uma estética musical peculiar da obra. “Nada igual foi feito 

antes ou depois na MPB” também é uma das frases que compõem a descrição do álbum, feita 

pelo jornal. As frases descritas mostram o caráter inovador da obra, sendo um dos álbuns que 

fogem de algumas convenções musicais da época, o que é comum às obras raras e obscuras 

aqui citadas.  

 Um site de Portugal
77

 especializado em música, publicou uma matéria com o título 

“Brasil Alucinado” em 2017, com comentários sobre alguns discos que Nuts mostrou na 

entrevista mencionada acima, sendo que não há uma relação direta entre as duas reportagens e 

o site não faz alusão ao trabalho de pesquisa de Nuts, que teve sua entrevista publica pelo 
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 (Disponível em: < https://www.discogs.com/Paulo-Bagun%C3%A7a-E-A-Tropa-Maldita-Paulo-

Bagun%C3%A7a-E-A-Tropa-Maldita/master/567186 > Acesso de: 21/10/2017) 
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 (Disponível em: < https://www.discogs.com/Jaime-Nair-Jaime-Nair/master/980048 > Acesso de: 21/10/2017) 
73

 (Disponível em: < https://www.discogs.com/artist/3526050-Perfume-Azul-Do-Sol > Acesso de: 21/10/2017) 
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 A cotação média da prensagem original no site “Discogs” está em R$ 4.809,15 (Disponível em: < 

https://www.discogs.com/Lula-C%C3%B4rtes-e-Z%C3%A9-Ramalho-
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 Matéria jornalística do site português onde estão as citações contidas no parágrafo (Disponível em: < 

http://media.rtp.pt/antena3/ouvir/brasil-alucinado/ > Acesso de: 21/10/2017). 
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http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,vinil-perdido-de-lula-cortes-e-ze-ramalho-volta-as-lojas-imp-,892243
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,vinil-perdido-de-lula-cortes-e-ze-ramalho-volta-as-lojas-imp-,892243
https://www.mrbongo.com/
http://media.rtp.pt/antena3/ouvir/brasil-alucinado/


31 
 

canal “Soma+” em 2008. A diferença das datas entre as matérias, mostra o quanto Nuts já 

estava dedicando sua atenção à esses discos que hoje são mais apresentados ao grande 

público. A reportagem portuguesa é extensa e fala sobre muitos discos, no entanto é recheada 

de termos como “misteriosos”, “raros”, “futurista”, “experimental”, “obra-prima”, entre 

outras palavras que exaltam as obras descritas na reportagem e suas características inovadoras 

dentro do cenário musical da época, e também o esquecimento que circundou esses discos e o 

quanto estão ressoando atualmente.  

 Em outra entrevista, coletada na internet, o entrevistador pede para Nuts citar um disco 

importante em suas pesquisas da música brasileira dos anos 1960 e 70, Nuts diz: 

Com certeza é o Krishnanda, do Pedro Santos. Tinha uma época que só eu e o Ed 

Motta falávamos dele. Já tive 4 cópias disso e passei para frente (visivelmente 

animado). Ah, vá! Foi o disco que eu descobri e apresentei para os outros! (Risos.) 

O Pedro Santos é um percussionista super criativo, tocou com a Maria Bethânia, 

com o Sebastião Tapajós – com quem fez longa parceria. Esse disco é de 1968, 

produzido pelo Hélcio Milito. Quando conheci o Hélcio, entendi que o Pedro Santos 

é um cara super importante para ele. O Pedro criava instrumentos, ele tinha um set 

de bambu, por exemplo. O Hélcio era do Tamba Trio, e o tamba é um instrumento 

que tem bambus no lugar do chimbal. Foi o Pedro que apresentou a tamba pra eles. 

O Krishnanda pode ser chamado de afro-brasileiro, mas tem elementos indianos. É 

um disco importante na minha vida. (Disponível em: < 

https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/ > 

Acesso de: 21/10/2017). 

 O site “Toque musical”
78

, em 2008, escreveu sobre a dificuldade de informações à 

respeito de Pedro Santos na época. A matéria feita pelo site coloca que “Depois de muito 

fuçar, acabei caindo no blog do Ed Motta
79

. O cara é mesmo antenado [...]” e reproduz em sua 

matéria o que Ed Motta escreveu em seu blog sobre o artista: “Percussionista importante em 

vários discos no Brasil, um experimentalista por excelência, inventou vários instrumentos 

entre eles a Tamba, tocada por Helcio Milito no Tamba Trio, e que por essa ligação é o 

produtor desse raro disco de 1968, o Krishnanda lançado pela CBS”. O site ainda finaliza com 

mais algumas informações sobre Pedro Santos: 

Pedro Santos é Pedro Sorongo. Depois, pesquisando novamente, descobri que o 

Pedro Santos Sorongo foi aquele pandeirista do grupo de Jacob do Bandolin, famoso 

por seu estilo e inovações. Ele foi um inventor de instrumentos percussivos e fez 

muita experimentação nesse campo. O Sorongo tocou em discos de uma „pá de 

gente‟ e ao contrário do que achávamos sobre ser um artista esquecido, eu diria que 

na verdade ele foi pouco lembrado. Fica aqui então a nossa contribuição a memória 

deste percussionista. (Disponível em: < http://www.toque-musicall.com/?p=1696 > 

Acesso de: 21/10/2017). 
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 Matéria publicada pelo site “Toque musical”, onde estão as citações contidas no parágrafo. Disponível em: < 

http://www.toque-musicall.com/?p=1696 > Acesso de: 21/10/2017. 
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 Biografia do artista disponível no site “Dicionário Cravo Alvin da Música Popular Brasileira” (Disponível em: 

< http://dicionariompb.com.br/ed-motta > Acesso de 21/10/2017). 

https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
http://www.toque-musicall.com/?p=1696
http://www.toque-musicall.com/?p=1696
http://dicionariompb.com.br/ed-motta
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 Pedro Santos, ou “Sorongo”, como conta o site “tocou em discos de uma „pá de 

gente‟”, linguagem informal que indica que tocou em muitos discos. O caráter inovador e 

experimental é reforçado pelo site, assim como na descrição feita por Ed Motta. O que é uma 

constante entre as obras citadas nesse capítulo. Há um blog dedicado ao artista, administrado 

por sua filha, que contém a discografia do artista e mostra a extensa contribuição do 

percussionista para a música brasileira
80

.   

As falas de Nuts em sua entrevista sobre a obra de Pedro Santos apontam para 

algumas interpretações. “Já tive 4 cópias disso e passei para frente”, deixa entender o quanto 

Nuts busca discos raros de vinil ao conseguir acumular um disco raro como o “Krishnanda”. 

Conta também que “tinha uma época que só eu e o Ed Motta falávamos dele”, sendo o Ed 

Motta uma das fontes de informações citadas na matéria descrita acima pelo site “Toque 

musical”. Isso coloca esses dois agentes (Nuts e Ed Motta) como conhecedores da obra, antes 

de uma maior circulação de informações sobre o disco e o percussionista. 

 Em 2015, alguns artistas da cena Rap nacional e norte-americana, lançaram um disco 

intitulado “3rd world vision”
81

, capitaneados pelo norte-americano conhecido como Del The 

Funky Homosapien
82

. Nesse projeto, o norte-americano criou todas as batidas instrumentais 

do disco sampleando faixas do álbum “Krishnanda”. Os artistas que colaboraram para o disco, 

se reuniram em shows do projeto em São Paulo no mesmo ano de lançamento da obra. Sendo 

DJ Nuts, um dos artistas que participa do disco
83

. 

 “Krishnanda” e outras obras citadas nesse capítulo, são alguns exemplos de uma 

crescente pesquisa musical dedicada a época dos anos 1960 e 70 da música brasileira. Como 

as matérias publicadas em sites especializados, e também em sites da grande mídia. Há no site 

“O Globo” uma matéria sobre a reedição do disco autoral de Pedro Santos, porém não obtive 

acesso pois é uma área restrita a assinantes
84

.  
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Blog administrado pela filha de Pedro Santos (Disponível em: < http://pedrosorongo.blogspot.com.br/ > 

Acesso de: 21/10/2017). 
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 (Disponível em: < https://www.discogs.com/Del-Tha-Funkee-Homosapien-3rd-World-Vision/release/7731429 

> Acesso de: 21/10/2017) 
82

 Biografia do artista, no link a seguir (Disponível em: < 

http://www.jango.com/music/Del+The+Funky+Homosapien/_full_bio > Acesso de: 21/10/2017). 
83

 Matéria feita pelo site “Só Pedrada Musical” conta a repercussão do projeto, na época do lançamento 

(Disponível em: < www.sopedradamusical.com/confira-o-projeto-do-americano-del-the-funky-homosapien-em-

parceria-com-artistas-brasileiros-3rd-world-vision/ > Acesso de: 21/10/2017). 
84

 Foi possível salvar o link da reportagem (Disponível em: < https://oglobo.globo.com/cultura/o-grande-disco-

mistico-de-pedro-santos-enfim-ganha-seu-lugar-ao-sol-6539280 > Acesso de: 21/10/2017). 
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33 
 

Em suma, esse capítulo expõe algumas obras pesquisadas por Nuts e como sua prática 

colecionista proporcionou ele ter acesso a discos raros (muitas vezes antes do mercado 

musical ver importância em tais obras) da época pesquisada por ele. 

 A pesquisa dos discos raros feita por Nuts, possui uma função diferente da função de 

apenas colecionar. Pois através das suas mixtapes e o seu trabalho tocando em festas, pode 

apresentar os sons que pesquisa a seu público. Como esclarece em entrevista: 

O colecionador vamos dizer assim, ele é meio almofadinha, porque ele põe a música 

só na prateleira pra ele. Nós estamos colocando a música pro jovem ouvir, pra outros 

jovens procurarem os mesmos discos, pra outros jovens entenderem a história. Então 

por isso ninguém pode vir reclamar pra mim porque eu to fazendo mix-cd, porque 

eu to promovendo música que não está mais editada. Então a cultura de mix-cd‟s 

tem a ver com o mundo dos DJs, não tem a ver com o mundo dos advogados, o 

mundo legal, o mundo das leis. Eles não tem formato pra entender o grau e a 

importância que esses trabalhos tem, tanto pros músicos que tem setenta anos[...] os 

DJs que estão fazendo mix-cds, eles são responsáveis pela educação que não se está 

dando hoje em dia. É nosso trabalho de recapiturar e de trazer a importância desses 

músicos[...] (Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=69s9Pl4A8Gw > 

Acesso de: 21/10/2017). 

 A entrevista não esclarece, porém aparentemente na época de lançamento das suas 

mixtapes Nuts teve alguns problemas legais quanto ao uso das músicas em seus trabalhos. No 

entanto, não é o foco a ser analisado (até pela falta de informações sobre). Nuts ressalta a 

importância de disseminar os sons pesquisados por ele, e o papel de influenciar os “jovens” 

dentro da “cultura do vinil” e também sua contribuição para a memória musical brasileira, ao 

dizer da importância que esses trabalhos tem “pros músicos que tão com setenta anos” (diz 

uma idade para representar os músicos da época ainda vivos) e “recapiturar e trazer a 

importância desses músicos [...]”.  

Hélcio Milito, citado por Nuts em entrevista (e o fato dos dois terem se conhecido), 

como já foi citado acima, produziu o disco “Krishnanda” na época que era produtor na 

gravadora CBS. Nas filmagens relatadas no inicio do capítulo, há o momento que Nuts mostra 

duas cópias do álbum e uma delas escrita por Hélcio: “Para Rodrigo, seu trabalho é 

importante. Muito obrigado, seu amigo Helcio Milito, Tamba Trio”. O reconhecimento do 

baterista é um aspecto que afirma a importância do trabalho de Nuts para os músicos da época 

pesquisada por ele.  

As mixtapes feitas por Nuts foram uma das maneiras criadas pelo DJ para disseminar 

seu trabalho com os discos raros. O próximo capítulo discute algumas redes criadas por Nuts 

na concepção das mixtapes e também a repercussão desse trabalho.  

https://www.youtube.com/watch?v=69s9Pl4A8Gw
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5. AS MIXTAPES 

Como mencionado, o trecho sobre as mixtapes é central nesse trabalho, sendo este 

material um dos responsáveis pela disseminação do trabalho de pesquisa de Nuts do universo 

da música brasileira dos anos de 1960 e 70. Consultando, principalmente, as tracklist’s 

(disponibilizadas em anexo no trabalho) feitas por Tic (como citado na introdução do 

trabalho), citarei alguns exemplos da rede de artistas expostas por Nuts em suas mixtapes. Já 

que cada volume, possui uma coerência construída pelo DJ a medida que o público 

compartilha dos conhecimentos específicos das redes expostas nesses trabalhos..  

 

5.1 CULTURA CÓPIA  

A primeira “Mix” especializada na música brasileira dos anos 1960 e 70, foi a 

“Cultura Cópia”. Como ele conta em entrevista: 

Em 2004 eu tava em um período ruim da vida. Quando olhei para minha vida eu só 

tinha os discos e uma tape deck. Não tinha nem um PC para gravar. Olhei meu tape 

deck e fiz (o “Cultura Cópia”) em K7, depois passei para CD. Encontrei com o Kiko 

(o artista “Nunca”, que fez todas as capas de seus Mix CDs), trocando ideia sobre 

modernismo, antropofagia, etc. Eu falei “vamos pegar sua arte e a minha e vamos 

fazer um lance juntos”. Fiz uma demo de cem cópias e um mês depois tinha 

proposta da revista Wax Poetics. Eles deram o CD para todos os assinantes da 

revista, que são os maiores produtores e colecionadores de discos do mundo. Foi um 

bom começo. (Disponível em: < https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-

orquestra-invisivel-de-dj-nuts/ > Acesso de: 21/10/2017). 

 Como Nuts diz, estava em um momento com poucas condições materiais de 

desenvolver seu trabalho. No entanto, o universo especializado da “cultura do vinil” logo 

reconheceu seu trabalho nessa mixtape, através da revista especializada Wax Poetics
85

. Esse 

fato, ajuda Nuts a cultivar um público em âmbito internacional, já que como ele mesmo cita, 

ali estão “os maiores produtores e colecionadores de discos do mundo”. 

 Em 2007, em entrevista para o blog da jornalista Renata Simões, Nuts comenta um 

pouco mais sobre a mixtape “Cultura Cópia”: 

Cultura Cópia nasceu como um mix-cd que eu fiz para mostrar a pesquisa, os discos 

que eu vinha procurando e achando, o trabalho de ir em sebo. Mostrar o que eu 

achei, os discos que são importantes no cenário de discos raros, músicas que são 

difíceis de achar e coisas que todos os colecionadores se interessam; é um quebra-

cabeça do colecionadores. "Cultura Cópia" tem o básico, a música do movimento 

Black Rio: funk, black, soul music brasileira. (Disponível em: < 
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 (Disponível em: < http://www.waxpoetics.com/ > Acesso de: 15/12/2017) 

https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/
http://www.waxpoetics.com/
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http://renatasim.blogspot.com.br/2007/05/renaite-entrevista-dj-nuts.html > Acesso 

de: 12/12/2017). 

Nas minhas primeiras audições à mixtape, pude perceber o ritmo funk e a estética dos 

breaks
86

 presentes em várias músicas. Como Nuts mesmo disse em entrevista para o blog 

Sampleologia
87

: “É uma referência à influência norte-americana na música brasileira da 

época”, quando perguntado sobre o título da mixtape ser “Cultura Cópia”. 

 Artistas como Toni Tornado
88

, Carlos Dafé
89

, Tim Maia, Banda Black Rio
90

, Miguel 

De Deus
91

, Gerson King Combo
92

, Tony Bizarro
93

, são alguns nomes da musica Black 

brasileira presentes na mixtape. De fato, vários discos desses artistas figuram como raros no 

mercado dos discos de vinil. As reedições de algumas obras são fatos que comprovam a 

procura por esses discos, como já ressaltado em alguns momentos do meu trabalho. Alguns 

exemplos, apenas dessa mixtape, são as reedições de discos como o “Maria Fumaça”(1977, 

ATLANTIC) da banda Black Rio, relançado pela Polysom (2013) e também pelo selo inglês 

Mr. Bongo (2016)
94

. O disco “Black Soul Brother”(1977, UNDERGROUND) também 

ganhou uma reedição do selo português Groovie Records (2016)
95

.  
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 Definição retirada do site “Submundo do som”: “A parada remete ao início da cultura hip hop, lá no final dos 

anos 70 com um cara chamado Clive Campbell, um jamaicano também conhecido como DJ Kool Herc, nas 
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< http://sampleologia.blogspot.com.br/2011/10/entrevista-com-dj-nuts.html > Acesso de: 27/11/2017). 
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 Biografia do cantor de acordo com o site “Dicionário Cravo Alvin da Música Popular Brasileira” (Disponível 

em: < http://dicionariompb.com.br/tony-tornado > Acesso de: 27/11/2017). 
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em: < http://dicionariompb.com.br/carlos-dafe/biografia > Acesso de: 27/11/2017). 
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 Biografia da banda de acordo com o site “Dicionário Cravo Alvin da Música Popular Brasileira” (Disponível 

em: < http://dicionariompb.com.br/banda-black-rio > Acesso de: 27/11/2017). 
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 Biografia do artista de acordo com o site “Dicionário Cravo Alvin da Música Popular Brasileira” (Disponível 

em: < http://dicionariompb.com.br/miguel-de-deus > Acesso de: 27/11/2017). 
92

 Biografia do artista de acordo com o site “Dicionário Cravo Alvin da Música Popular Brasileira” (Disponível 

em: < http://dicionariompb.com.br/gerson-king-combo > Acesso de: 27/11/2017). 
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em: < http://dicionariompb.com.br/tony-bizarro > Acesso de: 27/11/2017). 
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 (Disponível em: < https://www.discogs.com/Banda-Black-Rio-Maria-Fuma%C3%A7a/master/268438 > 

Acesso de: 22/11/2017) 
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 (Disponível em: < https://www.discogs.com/Miguel-de-Deus-Black-Soul-Brothers/master/876835 > Acesso 

de: 22/11/2017) 
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5.2 A SÉRIE “DISCO É CULTURA” 

Após o lançamento de sua primeira mixtape dedicada à música brasileira, Cultura 

Cópia, Nuts iniciou uma série de mixtapes com diversos volumes, intituladas “Disco é 

cultura”. Até o presente momento são 5 volumes dessa série. Como já comentado na 

introdução do trabalho, o último volume da série (“Disco é cultura vol. 5”) está disponível 

apenas no mercado japonês até então, lançada em 2017. No entanto, ao longo dos anos as 

mixtapes circularam pelo público cultivado por Nuts, apresentando sua pesquisa de discos 

raros. Ainda na entrevista para a jornalista Renata Simões, Nuts comenta sobre as mixtapes 

“Disco é Cultura Vol. 1” e “Disco é Cultura Vol. 2”: 

"Disco é Cultura" é a seqüência de "Cultura Cópia": é para quem está mais 

acostumado, já que é menos acessível. O trabalho (de pesquisa) evoluindo para um 

outro estágio, mais maduro.  O primeiro volume começou com um lance mais 

romântico, em 2004; o volume 2 veio na mesma época 2004/2005 - é leve. São 

músicas boas de um território mais difícil: músicas que falam de amor, porque a 

música negra é romântica! Cassiano, Tim Maia, Diagonais, Trio Esperança, Evinha. 

Não tem o teor do desânimo, é forte, são músicas cheias de emoção, o critério era 

não ser algo na linha "Você me deixou", aquela coisa comum, deprê, para baixo. 

Tinha que ser algo que motivasse, algo forte. (Disponível em: < 

http://renatasim.blogspot.com.br/2007/05/renaite-entrevista-dj-nuts.html > Acesso 

de: 22/11/2017) 

 A mixtape “Disco é Cultura vol. 1”, possui algumas concatenações dessas redes 

explicitadas por Nuts. Através das tracklist’s feitas por Tic, é possível enxergar algumas 

dessas relações feitas pelo DJ. Não irei entrar em muitos detalhes, pois a intenção é apenas 

expor o sentido que há nas mixtapes por meio dos conhecimentos compartilhados através dos 

agentes da “cultura do vinil” que acompanham e entendem o trabalho de Nuts, como é o caso 

de Tic.  

 Nesse primeiro volume da série “Disco é cultura”, há uma sequencia que remete a 

algumas informações. Há uma música da banda Os Brazões (de seu único álbum raro e 

autoral) e logo após uma música da cantora Gal Costa. Interpreto que esse pequeno detalhe, 

queira comunicar um fato. Pois a banda Os Brazões foi a “banda de apoio” em shows da 

cantora no final da década de 1960
96

. Há ainda nessa mixtape, uma sequencia de músicas que 

expõem trabalhos que possuem a participação do maestro Arthur Verocai (nos arranjos ou na 
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 “O grupo Os Brazões ficou conhecido no final da década de 60 após acompanhar Gal Costa em seus 

shows(...)”, segundo site da gravadora Polysom (Disponível em: < https://www.lojapolysom.com.br/lp-os-
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produção), como uma faixa de Jorge Ben
97

 (“Porque é proibido pisar na grama”) do disco 

“Negro é lindo”(1971, PHILLIPS)
98

 e na sequencia músicas do grupo O Terço
99

, Ana Maria e 

Mauricio
100

 e uma música do próprio disco autoral do aclamado Arthur Verocai
101

. Existem 

outras conexões presentes nessa mixtape, como uma sequencia com duas faixas do primeiro 

álbum do “Clube da Esquina”(1972, ODEON) de Milton Nascimento & Lô Borges
102

 e após 

essas faixas a presença de uma música do primeiro disco do músico Lô Borges
103

, que 

também data de 1972 e apresenta praticamente os mesmos músicos na composição das 

gravações. Esses são apenas alguns exemplos do estilo que Nuts busca imprimir em suas 

mixtapes, conectando informações que existem na produção das obras e fazendo referência à 

uma rede de músicos por trás de meras sequencias de faixas mixadas. Por isso, as mixtapes 

feitas por Nuts, a meu ver, são direcionadas para o público que compartilham esses 

conhecimentos específicos da “cultura do vinil”. Pois com essas informações, é possível ter 

um entendimento maior da proposta das mixtapes, e não apenas ser um compilado de músicas 

brasileiras dos anos 1960 e 70. 

 A mixtape “Disco é Cultura vol. 2” também possui algumas conexões. Em dado 

momento da mixtape, Nuts coloca em sequencia faixas que contam com contribuição de 

membros do trio Azymuth
104

. O trio foi “banda de apoio” para diversos discos. A sequência 

conta com artistas como Ana Mazzotti
105

, Arnaud Rodrigues
106

 & Chico Anysio
107

, a própria 
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banda Azymuth e Hyldon
108

. O álbum “Ninguem vai me segurar”(1974, TOP TAPE) de Ana 

Mazzotti teve contribuições de Alexandre Malheiros (baixista do trio Azymuth) e do pianista 

José Roberto Bertrami (na época, pianista do grupo Azymuth)
109

. O álbum “Azambuja & 

Cia”(1975, CID) da dupla Arnaud Rodrigues & Chico Anysio, tem em sua ficha técnica a 

participação do Conjunto Azimuth (como o grupo Azymuth já foi chamado) e também a 

presença de Bertrami como um dos arranjadores do disco
110

. No álbum do cantor Hyldon 

intitulado “Deus, a natureza e a música”(1976, POLYDOR), o trio Azymuth está completo, e 

além dos nomes já citados acima há a presença do baterista Ivan Conti Mamão
111

. Todas as 

faixas mixadas nessa sequencia que exemplifiquei, fazem parte desses álbuns. 

 Esses exemplos são as redes construídas por Nuts, principalmente através da leitura 

das fichas técnicas dos discos, pois é onde se encontram as informações dos artistas que 

participaram de determinada obra. No caso acima, os artistas da banda Azymuth foram a 

ponte dessa conexão construída por Nuts, e o público que compartilha desse conhecimento 

acessa essas conexões e redireciona a sua escuta, ouve de uma forma diferente do público que 

não tem o entendimento dessas redes de músicos presentes nesses álbuns. 

  Outra “Mix” que ganhou uma repercussão internacional foi a “Disco é cultura Vol. 

III”. Nuts conta que: 

O Volume 3 é uma mixtape de sambalaço/sambajazz e aconteceu uma coisa 

boa também. O Gilles Peterson, um dos DJs da BBC mais influentes em Londres, 

estava no Brasil. Ele pirou na parada e bancou minha passagem pra lá. “Tô levando 

o Ed Motta pra Londres e vou levar você também, mesmo que não esteja no 

orçamento”. Ele fez um especial na BBC e tocou o disco todo. Foi foda, porque ele 

forma opinião no mundo inteiro, para um público maduro. E lá foi a primeira vez 

que peguei uma pista cheia e toquei um samba jazz. Quando eu via uma pista cheia, 

sempre tocava rap ou samba rock. Nunca tinha tido a oportunidade de tocar um som 

dessa qualidade para uma pista cheia dançar. Em Londres, quando toquei um 

Tenório Jr., todo mundo dançou. Fiz a turnê toda abrindo os shows do Ed Motta. 

Tudo isso em 2006. Fiz música, fui respeitado, comprei um monte de disco e quando 

voltei pintou uma nova perspectiva pra minha vida (Disponível em: < 

https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/ > 

Acesso de 01/12/2017).  
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Gilles Peterson
112

, é produtor musical, DJ e também radialista na rádio BBC em 

Londres, onde comanda um programa de rádio dedicado à diversos estilos musicais, e também 

é um amante da música brasileira. Produziu coletâneas enquanto produtor (inclusive de 

música brasileira, como da cantora Flora Purim) e mixtapes (também algumas de música 

brasileira). É uma figura artística respeitada enquanto curador musical e pesquisador. 

No depoimento acima, Nuts mostra a satisfação em tocar para um público 

especializado. Considera o público cultivado por Gilles Peterson, um “público maduro”, e na 

época, não era habitual em sua rotina de DJ tocar as músicas que estavam sendo parte de sua 

pesquisa especializada. Em seu discurso, é perceptível uma maior liberdade na escolha dos 

sons para a “pista” que estava diante dele. Diz que tocou um samba-jazz pela primeira vez em 

uma “pista cheia”, sendo o habitual para ele nessas situações tocar “samba-rock ou rap”. 

A mixtape “Disco é Cultura Vol. 4” é descrita brevemente por Nuts em entrevista: 

Depois da conclusão dessa minha nova pesquisa, terei permissão seguir em 

frente. Eu conquistei todas as áreas que precisava: black soul music brasileira, 

samba rock, bossa nova, samba jazz. Tenho todos os discos que eu conheço, que eu 

queria. O rock psicodélico, folclórico e progressivo é a área que eu colecionei 

bastante, e é hora de colocar tudo para fora (Disponível em: < 

https://arthurdantas.wordpress.com/2009/09/04/a-orquestra-invisivel-de-dj-nuts/ > 

Acesso de: 01/12/2017).   

A descrição apontou os estilos musicais explorados por Nuts nesse trabalho. Mais uma 

vez recorro as tracklists feitas por Tic, para apontar algumas redes expostas por Nuts em suas 

mixtapes. Nesse quarto volume da série, Nuts inicia a mixtape mixando faixas de artistas que 

tiveram seus discos produzidos pelo selo “Quartin”, do músico e produtor Roberto 

Quartin(nota). José Mauro, Victor Assis Brasil, Best Of Friends e Piri são os artistas presentes 

no inicio da mixtape “Disco é Cultura vol. 4”. As faixas mixadas estão presentes nos 

respectivos álbuns de cada artista: “Obnoxius” (1970), “Toca Antonio Carlos Jobim” (1970), 

“DayBreak” (1970) e “Vocês Querem Mate?” (1971). Como mencionado, as músicas fixadas 

e presentes nos álbuns desses artistas são gravadas e produzidas pelo selo “Quartin”
113

. 

Como já corriqueiro nesse trabalho, a tônica das reedições dessas obras em vinil nos 

últimos anos em torno da raridade e da procura que circunda esses discos é um aspecto muito 

citado. Todos os álbuns listados acima foram reeditados. O selo “Far Out Recordings” 
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reeditou as obras de José Mauro, Victor Assis Brasil e Piri
114

. Já o álbum “Daybreak” teve 

duas recentes reedições pelos selos “Big Pink” (2011) e “Mapache Records” (2015)
115

.  

Na mixtape “Disco é Cultura Vol. 4” é possível observar outras redes criadas por Nuts. 

A presença de duas músicas do maestro Hareton Salvanini e entre as duas faixas há a música 

“O susto” presente no disco “Ednardo e o pessoal do Ceará”(1976, CONTINENTAL). Essa 

sequencia é dotada de sentido com a informação de que Hareton Salvanini assinou os arranjos 

do álbum capitaneado pelo cantor Ednardo
116

.  

São inúmeras as redes criadas por Nuts em suas mixtapes, no entanto é preciso que o 

público compartilhe das informações específicas transmitidas pelo DJ, informações que 

envolvem hábitos presentes no universo dos colecionadores e pesquisadores de discos de 

vinil. Na maior parte dos casos, como busquei explicar, essas redes são permeadas pelas 

informações “por trás” de alguns discos (em sua maioria, raridades) pesquisados por Nuts. Os 

músicos que tocaram em determinados discos, quem esteve a frente dos arranjos de algum 

álbum, discos de um selo específico; e assim Nuts construiu diversos caminhos ao longo 

desses trabalhos mostrados nesse capítulo. A intenção não é explicitar todas as redes que 

observei com a escuta das mixtapes junto à consulta das tracklists e também com o acúmulo 

de minhas pesquisas dentro desse universo, mas apenas citar alguns caminhos percorridos 

pelo DJ e como ele dota de sentido cada mixtape.  

A mixtape dedicada ao maestro, instrumentista e compositor Arthur Verocai será 

explorada na interlocução com o trabalho “Vinil é assim, é sorte: colecionismo, garimpo e 

obscuridade no mundo do vinil”(BRANDÃO, 2016).  

 

6. ASPECTOS TEÓRICOS 

 Como mencionado na introdução do trabalho, usarei alguns apontamentos teóricos 

feitos por Howard Becker e também contribuições do trabalho sobre a “cultura do vinil” do 

pesquisador antropólogo Felipe Viana Gomes Brandão em sua dissertação.  
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As contribuições do norte-americano Becker são de suma importância dentro das 

reflexões no ramo da Sociologia da Arte. O conceito de “convenções” é importante nos 

apontamentos feitos pelo autor, como no trecho onde o autor diz: 

As convenções mais familiares a todos os membros de uma sociedade proporcionam 

algumas das formas mais básicas e importantes de cooperação características de um 

mundo da arte. Sobretudo, permitem criar um público entre aqueles que não têm, ou 

quase não têm, qualquer tipo de formação ou conhecimentos numa determinada área 

artística, ou seja, escutar música, ler livros, ir ver filmes ou espetáculos e retirar daí 

algo. O conhecimento dessas convenções delimita o contorno exterior de um mundo 

da arte, assinalando aquele público potencial ao qual não se pode exigir qualquer 

conhecimento específico. As formas de arte que visam atingir um público o mais 

abrangente possível exploram ao máximo esses recursos (BECKER, 2010, p. 62) 

 Os discos raros, foco principal da pesquisa de Nuts, de certo não obedecem as 

convenções que são partilhadas por um público abrangente. Como o DJ mesmo citou em 

entrevista, referindo-se ao público em sua turnê na Europa como “maduro”. O público que 

acompanha o trabalho de Nuts, compartilha da concepção do seu trabalho como DJ, logo 

também aprecia as obras pesquisadas por ele. Como o público colecionador de discos raros e 

os ouvintes das mixtapes feitas por Nuts, compartilham de “novas convenções”, Becker 

aponta que:  

O público familiariza-se com as novas convenções através do contacto directo com a 

obra e, frequentemente, através das vivências partilhadas com os outros em torno 

dessas obras. Ele vê e entende os elementos inovadores nos mais diversos tipos de 

contextos. O artista ensina-lhe o que significam e os efeitos que podem produzir. 

Também lhe ensinar a criar os contextos onde os pode reencontrar (BECKER, 2010, 

p. 76) 

 A pesquisa exposta por Nuts e as reportagens que inseri no capítulo dedicado aos 

discos raros, mostram o quanto essas obras hoje estão sendo revisitadas por um público maior. 

Sendo um dos argumentos, as reedições que foram produzidas nos últimos anos em torno de 

algumas obras presentes nas mixtapes de Nuts. Becker (2010, p. 55) diz: “Algumas dessas 

inovações engendram pequenos mundos distintos; outras permanecem adormecidas durante 

anos, e algumas gerações ou anos depois são aceites por um mundo da arte mais vasto [...]”. 

Esse trecho afirma o quanto obras ditas incompreendidas em dado momento histórico, podem 

vir a serem mais reconhecidas “algumas gerações ou anos depois”. 

 As redes construídas nas mixtapes, como exemplificadas no capítulo dedicado a elas, 

remetem em alguma instância à noção coletivizada da arte proposta pelo autor norte-

americano. Em termos gerais Becker (1977, p. 9) diz: “É possível entender as obras de arte 

considerando-as como o resultado da ação coordenada de todas as pessoas cuja cooperação é 

necessária para que o trabalho seja realizado da forma que é”. A característica de atentar aos 
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músicos que participaram de determinados álbuns, os arranjadores, o selo responsável, não 

são apenas características do trabalho de Nuts, e também uma maneira que o DJ achou de 

destacar essas informações colhidas nos discos e em suas trocas de informações com seus 

pares ao longo de suas pesquisas. Essas redes construídas por Nuts, onde bandas e maestros 

aparecem “por trás” das obras me remete à essa noção coletivizada da arte exposta por 

Becker, onde figuras importantes que trabalharam na produção de determinadas obras são 

lembradas pelo DJ. 

Os discos de vinil usados por Nuts para construção de suas mixtapes remetem a 

organizações narrativas de seu trabalho a partir dos objetos usados. Nesse sentido 

(BRANDÃO, p.55 apud BAUDRILLARD, 1994) aponta que: “Em „O sistema dos objetos‟, 

Baudrillard (1994) vai debruçar-se sobre os objetos em uma perspectiva que os concebe como 

um „sistema de significações‟, onde as pessoas entram em relação com eles a partir de um 

regime narrativo”. Esse trecho extraído da dissertação do pesquisador Felipe Viana Gomes 

Brandão trata da figura do “colecionador-curador”, e entendo que Nuts tem esse perfil. 

Brandão (2016, p. 56) ainda afirma: “Portanto, entendo analiticamente os colecionadores 

desta investigação como „colecionadores-curadores‟, partindo do pressuposto que há sentidos, 

ordens possíveis em suas práticas sociais”. Nesse trecho, refere-se à alguns interlocutores de 

seu trabalho (nesse caso eu, Tic e Pinduca), sendo Nuts uma referência desse universo para 

esse grupo de interlocutores. 

 O conceito de “obscuridade”, relacionado aos discos, construído por Brandão (2016) 

também é de suma importância para esse trabalho. Em sua definição, em meio a conceitos do 

norte-americano Becker, o autor diz: 

O “obscuro” é, enfim, a obra representada como “desviante” (BECKER, 2008), que 

não atende às demandas de uma ideia de normatividade. Assim, partindo do campo 

apresentado, Verocai, e outras obras como a de Paulo Bagunça, são “obscuras” 

porque “ninguém entendeu na época”, é “maluquice”, foi “rejeitado”, foi um 

“fracasso”, “ninguém tem conhecimento”.  

Estas obras consagram-se a partir de uma noção de desvio e é neste ponto que, 

acredito eu, reside um certo “paradoxo obscuro”. Ou seja, ao contrário de uma 

tradição de estudos do desvio (BECKER, 1996) em que o desviante é alvo de uma 

cruzada moral, estigmatizante, o “obscuro”, na “cultura do vinil”, apresenta-se na 

figura de um “desviante-consagrado”. Consagra-se na medida em que é interpretado 

como ter sido rejeitado de alguma maneira, de ter desafiado determinadas instâncias 

de consagração. No caso das representações apresentadas seriam as ideias de 

“indústria fonográfica” e o senso estético de uma audiência imaginada e, por essa 

razão, é representado por “ninguém ter entendido aquelas maluquices”. Portando, o 

fascínio pelo “obscuro” se apresenta, nestas narrativas e dentre outras questões 

possíveis, no caráter transgressor que tal obra parece evocar nos amantes do vinil 

(BRANDÃO, 2016, p. 94).  
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 Assim, é possível através desse conceito pensar nos discos que foram exemplificados 

nesse trabalho que envolvem a pesquisa de Nuts.  

Nuts produziu uma mixtape para o artista citado acima Arthur Verocai. A mixtape 

chama-se “Arthur Verocai: Arranjos e composições”
117

, explorando a extensa colaboração do 

maestro ao longo de sua carreira.  

 

7. NUTS E VEROCAI 

 Com a mixtape “Arthur Verocai: Arranjos e Composições”, Nuts expôs uma pesquisa 

detalhada sobre as contribuições do artista para a música brasileira. Em entrevista, Nuts 

mostra alguns discos de vinil de sua coleção, onde a presença de Verocai foi notada por ele. 

Diz que: “Tem uns 47 LP‟s mais ou menos, e uns 15 compactos, alguma coisa assim” 

mostrando discos que Verocai contribuiu. Nuts conta como atentou ao nome de Arthur 

Verocai nos discos de vinil: “(...)O nome dele veio a nossa atenção, quando olha-se ficha 

técnica, coisa assim(...)”.
118

  

 Ao longo do trabalho, foi citado muito o conhecimento específico construído através 

das leituras das fichas técnicas. O trabalho de Brandão (2016) é importante dentro dessa 

discussão pois traz os seguintes apontamentos: 

Ainda na discussão apresentada por Becker (2010) referente à reputação como 

processo social, me interesso, especialmente, ao termo de “marcas de estima” que 

introduz o autor. Em suas considerações, as “marcas de estima” seriam gratificações 

simbólicas, ou materiais, que designariam, ou consagrariam, as reputações dos 

artistas. Mais do que as reputações estarem sendo constantemente criadas e 

recriadas, elas podem materializar-se.  

Assim, penso que um dos sentidos do termo “conhecimento”, ou “conhecimento de 

vinil”, esteja atrelado à capacidade do amante do vinil de construir relações, 

interpretações, narrativas acerca do LP a partir das informações contidas na ficha 

técnica, o “conhecimento de ficha técnica”.  

Vemos ainda na fala de DJ Nuts sua empreitada em aprender o que “ninguém 

ensina” junto aos “colecionadores antigos ou com músicos também”.  

A ficha técnica, desta forma, atua como “marcas de estima” no universo da “cultura 

do vinil”, constituindo o que é chamado de “conhecimento”, assim como apontado 

por DJ Nuts, atrelado à prática de leitura de fichas técnicas pelos colecionadores de 

vinil. (BRANDÃO, 2016, p.91) 
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 Nesse trecho, o conceito “marcas de estima” do norte-americano Becker, representa as 

práticas de DJs e colecionadores como Nuts. O que também remete à construção das redes de 

suas mixtapes, já que a participação de músicos e maestros nas redes mostradas pelo DJ 

(exemplificadas no capítulo dedicado às mixtapes) através das fichas técnicas (quando estas 

encontram-se disponíveis nos discos). 

 O disco autoral de Arthur Verocai lançado em 1972, hoje é um dos discos mais 

procurados por DJs e colecionadores. Em matéria feita pelo site do jornal “O Globo”, é feita a 

seguinte descrição:  

Há cerca de dez anos, Arthur Verocai foi surpreendido pela notícia que recebeu do 

produtor Kassin: seu até então único disco solo, editado em 1972, era disputado em 

sebos por DJs europeus. Começava aí um movimento espontâneo que fez o 

arranjador, compositor e guitarrista carioca, que três décadas antes trocara a música 

pela publicidade, retomar a carreira. 

Desde então, Verocai já lançou dois novos CDs autorais, "Saudades demais", em 

2002, e "Encore" (em 2007, para a gravadora inglesa Far Out), e voltou a trabalhar 

como arranjador. Também viu seu LP de estreia, "Arthur Verocai" (Continental), ser 

relançado em 2003, em vinil e CD, pelo selo americano Luv N' Haight (da gravadora 

Ubiquity). E, em 2009, fez um concerto em Los Angeles, na „Timeless: The 

Composer/Arranger Series‟, cujo registro foi lançado este ano numa caixa com três 

DVDs - um do próprio Verocai, outro do compositor e músico etíope Mulatu 

Astatke e um terceiro com a „Suite for Ma Dukes‟, em tributo a James "Dilla" 

Yancey, morto em 2006. No momento, Verocai negocia a versão brasileira de seu 

DVD, que traz 18 composições interpretadas por uma orquestra de 30 integrantes. 

(Disponível em: < https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-

anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667 > Acesso de: 

21/11/2017) 

 A matéria acima, conta como se deu o movimento de retomada de carreira de Arthur 

Verocai, iniciada através da busca pelo seu primeiro LP. Em entrevista ao programa 

“Passagem de som” promovido pela “Sesc TV”, Nuts comenta: 

Em leilão, elevam o preço do item pra mais do que devia custar, o disco foi vendido 

por 5 mil dólares, então você imagina o quanto querem esse disco por aí. Esse disco 

está em listas no Japão. Em lista dos mais procurados do mundo. Existem listas de 

criminosos, existem listas de discos procurados. Esse disco está em lista de europeu, 

japonês[...] e quando todo mundo procura, some (Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=erYaym1IwWE > Acesso de: 22/11/2017). 

 O vídeo do programa citado acima, mostra Verocai indo à casa de Nuts para a 

entrevista feita, onde conversaram sobre diversos aspectos, inclusive a cerca  da edição 

original do disco de 1972 e como se tornaram amigos. Ao procurar Nuts para falar sobre seu 

trabalho das décadas de 1960 e 70 e o movimento de retomada da obra, Verocai reafirma o 

papel curador do DJ em relação a sua obra.  

https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667
https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667
https://www.youtube.com/watch?v=erYaym1IwWE
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Nuts também contribuiu com a conexão para a gravação do DVD “Timelles” pela 

produtora Mochilla
119

. Ainda na entrevista para o programa “Passagem de Som”, Verocai ao 

ser perguntado sobre o concerto em Los Angeles, aponta para Nuts e diz: “O culpado é ele”. 

Nuts possui uma conexão com a produtora Mochilla (refere-se a um dos responsáveis pela 

produtora como “parceiro de boa data”), responsável pelo projeto “Timelles”. Inclusive, o 

selo musical da produtora promoveu algumas mixtapes de Nuts e também trabalhos de outros 

DJs
120

.  

O maestro contou para a matéria feita pelo site “O Globo” sobre sua apresentação em 

Los Angeles, quando diz: 

Fui convidado em 2008, e me disseram que podia pedir o que quisesse. Não 

poupei, e eles ficaram um pouco surpresos, mas correram atrás de patrocínio e 

conseguiram tudo, mesmo que para isso tenham adiado os concertos, que seriam em 

dezembro e acabaram acontecendo em março de 2009 [...] Eu me senti como o rei de 

Los Angeles, era o cara, botaram um tradutor para me acompanhar, uma produtora, 

tudo funcionou bem (Disponível em: < https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-

discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667 

> Acesso de: 11/11/2017). 

A reportagem do site citado finaliza da seguinte maneira: 

O caso de Arthur Verocai é mais um numa crescente lista de obscuros 

discos brasileiros dos anos 70 que, a partir de meados dos anos 90, começaram a 

rodar o mundo nas mãos de DJs atuantes nas cenas do jazz ou do hip hop. O que 

poderia ser um modismo passageiro prossegue em alta (Disponível em: < 

https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-

mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667 > Acesso de: 11/11/2017).  

Em 2016, Arthur Verocai lançou mais um disco autoral, chamado “No voo do urubu”, 

entre muitos artistas importantes, Nuts também participou do disco.  

 O material usado nesse capítulo mostra um pouco do prestígio que o maestro Arthur 

Verocai gozou depois da sua obra ser redescoberta por agentes da “cultura do vinil”. Sendo 

Nuts um desses agentes, pois construiu uma mixtape dedicada à vasta obra do maestro e é 

exímio conhecedor das contribuições de Verocai para a música brasileira dos anos 1960 e 70. 

O trabalho do antropólogo Brandão trata detalhadamente com clareza a carreira de 

Verocai, e também o processo de retomada artística após seu cultuado disco que data de 1972 

ressoar devido a ação dos agentes da “cultura do vinil”, entre colecionadores, DJs e 

produtores ligados ao Hip-Hop. Os capítulos “Em busca do obscuro” e “O caso emblemático 
                                                           
119

(Disponível em: < https://www.discogs.com/Arthur-Verocai-Mochilla-Presents-Timeless-Arthur-

Verocai/master/352012 > Acesso de: 14/11/2017) 
120

 (Disponível em: < https://www.discogs.com/label/32058-Mochilla > Acesso de: 11/11/2017) 

https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667
https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667
https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667
https://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-maos-de-djs-produtores-2975667
https://www.discogs.com/Arthur-Verocai-Mochilla-Presents-Timeless-Arthur-Verocai/master/352012
https://www.discogs.com/Arthur-Verocai-Mochilla-Presents-Timeless-Arthur-Verocai/master/352012
https://www.discogs.com/label/32058-Mochilla
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de Arthur Verocai” são de suma importância para melhor entendimento da importância de 

Arthur Verocai dentro da “cultura do vinil” e também na música brasileira. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os aspectos da trajetória do DJ Nuts que tratei nesse trabalho, mostraram um pouco da 

relação que Nuts criou com os discos de vinil e se tornou um dos maiores especialistas na 

música brasileira dos anos 1960 e 70. O momento histórico (final dos anos 1980) que iniciou 

a profissão teve como característica essa relação do vinil ser parte do material de trabalho, o 

que desencadeou a relação com os discos.  

 Esse trabalho em vias de conclusão, na verdade está em vias de inicio. São muitos 

pontos que gostaria de tratar sobre o DJ em questão, mas acabei me atendo ao inicio de sua 

carreira (trazendo um pouco da sua inserção no meio artístico) e alguns desdobramentos do 

seu trabalho de pesquisa com os discos de vinil de música brasileira. 

 Sua atuação no meio artístico do rap (com exceção do disco de estreia da carreira solo 

do rapper Marcelo D2) foi pouco explorada nesse trabalho. Suas contribuições são diversas e 

de suma importância para o estilo, entre produções de instrumentais e scratchs para discos de 

figuras lendárias no gênero como o rapper Sabotage. Sua mixtape dedicada ao rap nacional 

old school (“Máquina de dança”) também teve grande repercussão no meio, já que “resgatou” 

alguns nomes do rap nacional da década de 1980 e 90 que estiveram presentes em um 

momento que a cultura Hip-Hop ainda estava buscando seu espaço de afirmação. Além disso, 

a mixtape possui mais de 3 horas de mixagem, ou seja, há uma extensa pesquisa presente 

nessa mixtape. 

  São muitos eventos artísticos que gostaria de ter tratado no presente trabalho, para 

reforçar a importância que vejo nas contribuições de Nuts para a música brasileira. No 

entanto, o presente trabalho se ateve na sua relação com os discos e explorou minimamente os 

conceitos das suas mixtapes e o diálogo que Nuts tenta imprimir nesses trabalhos. A presença 

de músicos da época (no álbum de estreia do rapper Marcelo D2), sua atenção dedicada aos 

discos (raros) renegados pelo grande público (presente em suas mixtapes), colocam Nuts 
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como um dos agentes preocupados com a memória da música brasileira. Pois muitos dos 

artistas pesquisados por Nuts, não tiveram o reconhecimento artístico do grande público.  

 A quantidade mínima de material acadêmico-teórico presente no trabalho é devido ao 

pouco tempo hábil que me propus em fazer esse trabalho, reforçando a necessidade da 

continuidade dessa pesquisa. Aspectos sobre a cultura material, memória social, são alguns 

dos pontos importantes a serem tratados com maior afinco em uma possível continuidade.  

 Infelizmente, também não foi possível a presença de alguns interlocutores na 

construção da pesquisa. Os amigos pesquisadores Tic e Pinduca, conhecedores das obras 

exploradas por Nuts em suas mixtapes. O baterista da banda Azymuth, Ivan Conti Mamão, é 

um dos músicos que entrei em contato para contribuir nessa interlocução, e apesar da resposta 

positiva do artista, até o presente momento não recebi o material onde “Mamão” relata um 

pouco da sua relação com Nuts e como enxerga o trabalho de artistas como o DJ aqui em 

questão. 

 Assim, é possível dizer que Nuts representa um tipo diferente de DJ (assim como 

outros DJs que acompanho o trabalho). As festas são parte importante da renda e vivências 

dos DJs em geral, espaços de aprendizados dentro da prática. No entanto, a figura do DJ 

pesquisador é algo que me atentei nesse trabalho. No caso de Nuts, sua especialidade na 

música brasileira dos anos 1960 e 70 e seu trabalho a partir dos discos raros.  

 Acredito que essa época da música brasileira, devido a ação de agentes artísticos 

como Nuts, está sendo mais explorada pelo grande público. O reconhecimento de trabalhos 

artísticos realizados nessas décadas passadas é de suma importância para um melhor 

entendimento de um momento histórico. A vasta produção musical do período pesquisado por 

Nuts, a atuação da indústria musical e o momento político da época, são peculiaridades que 

moldaram as produções artísticas.    

Espero ter contribuído minimamente ao expor a trajetória de um DJ que explora o 

universo dos discos raros e é referência no assunto. Sua contribuição para a memória da 

música brasileira é importante para conhecermos melhor a diversidade e a riqueza do campo 

musical brasileiro.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

Tracklist da mixtape “Cultura Cópia” 

1. Sonia Santos - intro - "Poema Ritmico Do Malandro" 

2. Orquestra Som Livre "Tema De Tucao" (?) - Bandeira 2 

3. Weather Report "Non Stop Home" - Sweetnighter (CBS 1973) 

4. Airto "Peasant Dance" - Virgin Land LP (CTI 1974) 

5. Raulzinho (Impacto 8) "Tesouro De São Miguel" - International Hot (Equipe 1968) 

6. Manito "Tuck's Theme" - O Incrivel Manito (RCA 1970) 

7. Ed Maciel "Não há Diaheiro Que Paque" (?) - vol 6 

8. Hot Stuff Band "Juju Man" - Soul Grand Prix (?) 

9. Paulo Moura "Bicho Papao" (?) 

10. Marlos Nobel "Orquestra-Ritual" - Selva De Pedra (?) 

11. Azymuth - "Melo da Cuica" - Pecado Capital OST (Som Livre 1975) 

12. Tim Maia "Imunização Racional (Que Beleza)" - Racional vol 2 (Seroma 1976) 

13. Bertrami e Conjunto Azimute + Tim Maia "Pela Cidade + You Don't Know What I Know" - Racional vol 1 (Seroma 

1975) + O Espigao OST (Som Livre 1974) - two songs mixed together 

14. Osmar Milto "Morre O Burro Rica O Homen" (?) 

15. Trio Esperanca "Nao Aguento Voce" - s/t (Odeon 1971) - personal fav 

16. Ronie & Central do Brasil "Remelexo" - s/t (Tapecar 1975) 

17. Quarteto em Cy "Salve o verde" - Querelas do Brasil (Phonogram 1978) 

18. Ivan Lins "Hei, você" - Agora (Forma/Philips 1970) 

19. Wilson Das Neves "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" - SAMBA-TROPI - ATÉ AÍ MORREU NEVES 

(Elenco/Philips 1970) 

20. Jair Rodrigues "Deixa isso pra lá" - Jair Rodrigues Dez Anos Depois (Phonogram 1974) 

21. Tom & Dito "Amanhanga" - Obrigado Corcovado (Tapecar 1972?) 

22. Miguel de Deus - "Black Soul Brothers" - Black Soul Brothers (Underground/Copacabana 1977) 

23. Dom Salvador & Toni Tornado "Abolicao 1860-1980" ? 

24. Tony & Frankye "Vou Procurar O Meu Lugar" - s/t (CBS 1971) 

25. Tony Bizarro "Não Vai Mudar" - Nesse Inverno (CBS 1977) 

26. Azymuth "Esperando Minha Vez" - Azimuth (Som Livre 1975) 

27. Deodato " Also Sprach Zarathurstra (Theme from 2001: A Space Odyssey)" - Prelude (CTI 1973) 

28. Flora Purim - "Open Your Eyes, You Can Fly" - Open Your Eyes (Milestone 1976) 

29. Cesar Mariano & CIA "Metropole" - Sao Paulo Brasil (RCA 1978) 

30. Carlos Dafe - o Metrô 

31. Banda Black Rio "Na Baixa do Sapateiro" - Maria Fumaca (Atlantic/WEA 1977) 

32. União Black - A Família Black 
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33. Som nosso de cada dia - Black Rio 

34. Gerson King Combo "Funk Brother Soul" - Vol. II (Polydor 1978) 

35. SOS Band  -"Big Splash" 

36. Gerson King Combo "Mandamentos black" - s/t (Polydor 1977) 

37. Boogaloo Combo - "Hot Pants Road" - Com Muito Ritmo (Epic 1972) 

38. Toni Tornado "podes crer, amizade" - s/t (EMI 1972) 

39. Antonio Carlos e Jocafi "Kabaluere" - Mundei de Ideia LP 

40. Sonia Santos - Marraio 

41. Ed Maciel - "Kool & The Gang" - Ed Maciel Vol 7 

42. The Fivers - "Batman" - A Juventude Manda LP 

43. MPB4 - "Fé cega Faca Amolada" - Palhacos e Reis (Philips 1976) 

44. Hermeto Pascoal - Coalhada 

45. Jorge Ben - "Africa Brasil" - Africa Brasil (Philips 1976) 

46. Miele - melo do tagarela - 7" (RCA 1979) 

47. Miele - Mao Branca 

48. Marcos Valle - Estrelar 

49. Banda Black Rio "Subindo O Morro" - Saci Pererê (RCA 1980) 

50. Roberto & Erasmo Carlos - Obofe OST 

51. Assim Assado - Sol Amarelocinza - Secos & Mulhados 

52. Kris e Cristina - "Uma rosa com amor" -Uma Rosa com Amor OST (Som Livre 1972) 

53. Trio Mocotó - "Swinga Sambaby" - s/t (RGE 1973) 

54. Wilson das Neves & su Conjunto - "Pick Up The Pieces" - O Som Quente E O Das Neves (Underground 1976) 
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ANEXO II 

Tracklist da mixtape “Disco é cultura vol. 1” 

Disco E Cultura Vol.1: 

1. Jackson Góes – Memórias de um solitário  

2. Wilson das Neves - Jornada 

3. Azimuth – Falcon love call (with mamao conti overdub) 

4. Flora Purim - Loves The Way I Feel Bout Cha                                                                                                                     

5. Airto Moreira – Tales from Home (edit) 

6. Sergio Mendes & Brasil 77 – Pomba gira 

7. ? canto de ossanha  X  Vinícius de Moraes – feijoada a minha moda 

8. Wilson Simonal – a tonga da mironga do kabulete 

9. Grupo Arembepe - Rosa Mulher 

10. Avan Samba – ibere 

11. Os Uirapurus - Capoeira 

12. Joao Donato – cala boca menino 

13. Hareton Salvanini – Copacabana Rock                                                                                                           14.  

Emilio Santiago - bananeira 

15. Joao Donato– bananeira 

16. Luiz Eca – reflexos                              

17. ?  – tema de swat 

18. Os Tremendões – nome de jogo 

19. Brazilian Octopus – gamboa 

20. Antonio adolfo e a brazuca – transamazonica 

21. Os Brazoes – tao longe de mim 

22. Gal Costa – vou recomecar 

23. Karma – voce pode ir alem 

24. O Terco – adormeceu 

25. Erasmo Carlos – e preciso dar um jeito meu amigo 

26. Jorge ben – porque e proibido pisar na grama 

27. O Terco – longe sem direcao 

28. O Terço – Meia Noite  

29. Arthur verocai – pelas sombras 

30. Orq. Namorados da TV (J.R. Bertrami) – maximas de novela – ciça cecilia 

31. Anamaria e Mauricio – le le le 

32. MPB 4 – quem vem de la 

33. Quarteto em Cy – tudo que voce podia ser 

34. Milton Nascimento & Lo Borges – tudo que voce podia ser 

35. Milton Nascimento & Lo Borges – trem de doido 
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36. Lo Borges – Calibre 

37.(not egberto gismonti- duet man & woman)- o sonho 

38. Egberto Gismonti – luzes da ribalta (with paul humphrey drumming overdub) 

39 – Egberto Gismonti – A porta encantada / Scherazade 

40. ? 

41. Quarteto Novo - misturada 

42. Sivuca – aint no sunshine 

43. Stan Getz & Luiz Bonfá – saudade vem correndo 

44. Luis Carlos Vinhas – Song to my father 

45. Elis Regina – Vera Cruz 

46. Luiz Eça e Quinteto Villa Lobos - Travessia 

47. Toninho Horta - Aquelas Coisas Todas                                                                                                                   

48. Alaíde Costa – viver de amor 

49 – Rogerio Duprat - baby  

50. Vox Populi - Asteroide Sonoro  
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ANEXO III 

Tracklist da mixtape “Disco é cultura vol. 2” 

1.  Golden Boys – Com a lembrança apenas 

2. Cassiano – eu meu filho e você 

3.  ? primavera (instrumental) 

4. Cassiano - primavera  

5.  ? light my fire 

6. Paulo Diniz – vê se pisa no braseiro 

7.  Trio Ternura – Ah, se eu pudesse 

8. Super Som TA – agora chega 

9. Quarteto Uai – marcas (trilha cavalo de aço) 

10.  Los Tropicanos -  i shot the sheriff 

11.  ? spinning wheel 

12. Os Diagonais – não vou mais chorar 

13. Som Nosso de Cada Dia – levante a cabeça 

14. Erlon Chaves e Banda Veneno – do it 

15. Morris Albert – The Throat 

16. Eumir Deodato – also sprtach zarathrustra  X  Tim Maia – universo em desencanto (mix) 

17. Osmar Milito – cantaloop island 

18. Som três – se você pensa 

19.  ? soulman 

20.  Orquestra Som Livre – o Trem (trilha novela anjo mau) 

21. revista ele ela 

22.  Orquestra os Namorados da TV – O Cafona 

23. The Youngsters – tema de kiko (trilha o pigmalião) 

24. interludio aos 18 anos 

25. Tim Maia – paz interior 

26.  O Grupo - Não te conheço, Não 

27. Théo Azevedo – vá pentear macaco 

28.  ? “...o gato come peixe e nunca foi ao mar, por isso sem você posso ficar...” 

29. Gerson Cortes (King Combo) – não volto mais aqui (compacto) 

30. interlúdio James Brown – funk instrumental  X  The Boogaloo Combo – Boogaloo Combo (mix) 

31. Eduardo Araujo – a mulher 

32. Guilherme Lamounier – Cristina 

33. Ronnie Von -  Amores perdidos no ar 

34.  Os Diagonais – Solução  

35. Franco – Ei você, psiu (compacto) 

36. Osmar Milito e Quarteto Forma – américa latina (trilha selva de pedra) 

37. Ana Mazzoti – bairro negro 
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38. Arnaud Rodrigues e Chico Anysio – nega brechó 

39. Azymuth – tempos atrás 

40. Hyldon – homem pássaro 

41.  ? “...aleluia...a há.. aleluia... há..” 

42.  The Blue Star Gang – Que Maravilha (Compacto) 

43. Di Melo – a vida em seus métodos diz calma 

44.  ? “a violência, injustiça, traição....”  

45.  Trio Ternura – A Gira (compacto) 

46. Pedro Santos – água viva 

47. Mestre Pastinha – maior é deus  X  capoeira (mix) 

48. Golden Boys – berimbau 

49. Evinha - Setembro 

50. Evinha – esperar pra ver 

51. Tony e o Som Colorido - Vida 

52.  ? “...vocês falam que eu sou um hippie cabeludo...” 

53.  ? “...cadeiras giratórias, giram em torno da terra... da terra...” 

54.  ?  

55.  Beto Strada – Abertura Bacs (trilha sonora Filme Bacalhau) 

56.  ? “...quem é que vai te responder.. quem é que vai esclarecer...” 

57. Eduardo Araújo e Silvinha – opanigé 

58. Waltel Branco – tema de zorra 

59. Hareton Salvanini - Primitivo  

60.  Paulinho Nogueira – Dez bilhões de neurônios 

61. Som Imaginário – a primeira estrela 

62.  Os 3 Morais -  azul da cor do mar  

63. Tim Maia – vitória régia 
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ANEXO IV 

Tracklist da mixtape “Disco é cultura vol. 3” 

 

1. Carlos Lyra e Dulce Nunes – Intro + Samba do Carioca                               

2. Moacir Santos – Coisa nº 5 

3. Os Ipanemas – Nanã 

4. Deus e o Diabo na Terra do Sol – Discurso de Sebastião (edit) 

5. Zélia Barbosa – Pau de Arara            

6. Zélia Barbosa – Funeral do Lavrador  

7. Morte e Vida Severina – Funeral do Lavrador 

8 Flaviola e o Bando do Sol – Canto Fúnebre 

9. Edu Lobo & Maria Bethânia – Borandá 

10. Egberto Gismonti – O Sonho 

11. Dulce Nunes – Canção do dia de sempre        

12. Ana Margarida – Das Rosas 

13. Os Bossa Três – Valsa ( + A Tribe Called Quest – Keep it Rollin) 

14. The Howard Roberts Quarter – Dirty Old Bossa Nova 

15. Carlos Lyra – Influência Do Jazz 

16. Conjunto Carcará – A Night in Tunisia 

17. Tenório Jr. Nebulosa 

18. Victor Assis Brasil – Stolen Stuff 

19. ? 

20. Victor Assis Brasil – Quartiniana 

21. ? 

22. Trio Camará – Berimbau 

23. ? 

24. Rio 65 Trio – O amor e o tempo 

25. Les Masques & Trio Camará - Invitation 

26. Luiz Bonfá – Jacarandá 

27. Maria Bethania – Mariana, Mariana (+ Madvillain – Rhinestone Cowboy) 

28. ? 

29. Dom Um Romão – Ponteio 

30. Dom Um Romão – Escravos de Jó 

31. Jorge Bem – Guerreiro 

32. Flora Purim – Se fosse com você 

33. Sambalanço Trio – Consolação 

34. Interlúdio – Lucio Rangel apresenta Tom Jobim à Vinicius de Moraes 

35. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Roberto Paiva - Overtue  

36. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Roberto Paiva – Monologo de Orfeu 
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37. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Roberto Paiva – Lamento no morro 

38. Show Discomunal – Apresentação Millor Fernandes mix Neco – Retrato em branco e preto  

39. Quarteto 004 – Retrato em branco e preto  

40. ? 

41. ? Wave  

42. Tom Jobim – Captain Bacardi 

43. Márcia – Dindi  

44. Carlos Magno – Dedos entre dedos 

45. Jair Rodrigues – O garimpeiro 

46. Lennie Dale & Sambalanço Trio – Samba de mudar 

47. Jadir de Castro – Lição de Baião 

48. João Donato e seu Trio – Tim Dom Dom 

49. Eumir Deodato e os Catedráticos – Capoeira 

50. Jorge Ben – Descalço no parque 

51. Jorge Ben – Lalari Olará 

52. Jorge Ben c/ Zé Maria e Seu Conjunto – Por causa de você, menina 

53. ? – Por causa de você, menina 

54. 5 no Balanço – Mas que nada 

55. Vanja Orico - Dandara 

 * Pedrinho e Os Diplomatas – 25º Hora  

 * VA - Show A Quem Bossa Interessar 

* Jair Rodrigues – O Talento e a Bossa de Jair Rogrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO V 

Tracklist da mixtape “Disco é Cultura vol. 4” 

José Mauro Ana Maria Bahiana – A Viajem das horas 

José Mauro Ana Maria Bahiana – Apocalipse (Selo Quartin) 

Victor Assis Brasil – Dindi (Selo Quartin) 

Daybreak / Deodato – Walking out on yesterday (Selo Quartin) 

Piri – Cupido esculpido (Selo Quartin) 

Danilo Caymmi – Racha Cartola 

Nana Vasconcelos – Ananda 

Joyce e Nelson Angelo – Tudo começa de novo 

Dory Caymmi – Velho pescador 

Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli, Toninho Horta – Serra do mar 

Tribo – Kyrie 

Tribo – Onoceonekotô 

Diana e Stul – Não é preciso correr 

Equipe Mercado – Mary K no esgoto das maravilhas 

Piry – Quase meio dia 

Marcos Valle – Democustico 

Amado Maita – Monstro verde do mal 

Guilherme Coutinho – Estuário 

Renato Mendes -  De você numero um 

Erasmo Carlos – Minha gente 

Luis Vagner – Eu queria ir para o céu. 

Hareton Salvanini – Viver 

Ednardo e o Pessoal do Ceara – O Susto 

Hareton Salvanini – You Can‟t Run Away From Your Destiny 

Vanusa – Talvez                       

Paulo Moura- Tema dos Deuses 

Som Imaginario – A 3 

Luis Carlos Vinhas – Tanganica 

Aline – Quase meio dia 

Quarteto Forma – A ilha 

Momento Quatro – Irmão de fé 

Lô Borges – Pensa em voce 

Joyce – Preparando um luminoso 

Renato Teixeira – Paisagem 

Francisco Mario – Exilio 

Oswaldo Montenegro – Paço do Rosario 
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Eduardo Conde – Minha chegada 

Célia – David 

Célia – Boca do sol 

Arthur Verocai – Boca do sol 

O Terço – Imagem 

Karma – Depois do portão 

Paulinho e Dorinha Tapajós – O profeta 

Paulinho Tapajós – Andança 

Ivan Lins – Novamente nós 

Cesar Costa Filho – A ponte 

Gonzaguinha – Sanfona de Prata 

Ana Maria e Mauricio – Serearei 

Taiguara – Publico 

Luis Keller  – Trindade (Trindade OST) 

Antonio Adolfo e Brazuca – M G 8-80-88 
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ANEXO VI 

Tracklist da mixtape “Arthur Verocai: arranjos e composições” 

 

(0:00) Intro – MF Doom/Egon apresenta Arthur Verocai 

(0:48) Elis Regina – Um Novo Rumo 

(2:33) Beth Carvalho – Domingo Antigo 

(3:10) Leny Andrade – Olhando O Mar 

(5:18) Magda – Madrugada 

(6:40) Quarteto 004 – Saudade Demais 

(9:00) Milton Banana Trio – Um Novo Rumo 

(10:51) Taiguara – Um Novo Rumo 

(12:39) Werther – Catavento 

(14.44) Maysa – Catavento 

(16:32) Eduardo Conde – Minha Estrada 

(18:19) Golden Boys – A Menina E A Fonte 

(20:50) Celia – No Clarão Da Lua Cheia 

(21:55) Erasmo Carlos – Cica Cecilla 

(23:19) Ivan Lins – Tanaue ou Se um indio fosse consumido pela civilização moderna 

(23:41) Ana Maria E Mauricio – Mandato 

(24:54) Ana Maria E Mauricio – Marina Eu Vou 

(26:00) Ana Maria E Mauricio – Eu Quero Ver 

(27:08) Reginaldo Bessa – Voce Vai Ter Que Me Aturar 

(29:09) Fabio – Bloco dos Naufragos 

(29:42) Jorge Ben – Porque E Proibido Pisar Na Grama 

(31:58) Arnaud Rodrigues – Conscacha Fimara (Magnifico) 

(33:19) Luiz Melodia – Pra Aquietar 

(34:09) Gal Costa – Pontos De Luz 

(35:56) Quinteto Ternura – Baby 

(36:31) Burnier & Cartier – Europanema 

(37:47) Ivan Lins – Deixa Eu Dizer 

(39:24) Lucinha Lins – Esse Passaro Chamado Tempo 

(41:43) Johnny Alf – Um Gosto De Fim 

(44:04) Leny Andrade – Nao Tem Perdao 

(45:48) Tim Maia – The Dance Is Over 

(48:05) Paulinho e Dorinha – Vivencias 

(49:31) Paulinho Tapajos – Clara 

(50:48) Som Imaginario – Armina (Vinheta 3) 

(51:33) Marlene – Beco Do Mota 

(53:40) Ana Lucia – Anuncio 
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(55:10) MPB 4 – Quem Vem De La 

(56:45) Celia – Na Boca Do Sol 

(58:54) Arthur Verocai – Cabolco 

(1:01:28) Ivan Lins – Deixa O Trem Seguir 

(1:03:11) O Terco – Imagem 

(1:05:52) Karma – Blusa De Linho 

(1:07:08) Karma – Depois Do Portao 

(1:10:07) ? – Catavento 

(1:12:35) Feliz Aniversario Nuts/ Arthur Verocai – Flying To LA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

     

  

 

 

   

 

  

 


