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Afinados com a música, universitários embalam milhares de jovens nas festas estudantis. 
 
Além de formar jovens profissionais, educadores e pensadores, as universidades também 
atuam como um celeiro de músicos, estimulando a formação de grupos vocais, instrumentais e 
aqui entram as bandas. Bandas de rock, folk, metal, sertanejo, entre outros estilos. As festas, 
organizadas pelas faculdades, costumam atrair milhares de jovens e abrem espaço para 
bandas formadas pelos próprios estudantes, transformando-os em profissionais (às vezes, 
astros). Essa trajetória, em geral, vai ganhando consistência até o ano de formatura. "Como o 
orçamento dessas festas não é grande, os organizadores acabam abrindo espaço para as 
bandas dos alunos", explica Natan Kurata, 23 anos, estudante de administração de empresas 
da ESPM (Escola Superior de Propraganda e Marketing), e vocalista da banda Vó Tereza 
(samba-rocke pop). 
 
Rock - Lucas Guratti, 21 anos, é recém-formado em publicidade na ESPM e vocalista da banda 
Diablo. Ele conta que o maior desafio de tocar em festas é agradarão público que, 
habitualmente, ouve sertanejo e funk. "Acho que o pessoal curtiu a banda e aceitou o rock, 
pelo fato de termos adotado um estilo performático que beira o bizarro", conta. Outra banda 
roqueira que, também, está contagiando o meio é a The Madrugas. Alunos das Universidades 
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e USP (Universidade de São Paulo). Eles 
apostaram no rock indie (alternativo). "No começo, achamos que ninguém ia gostar muito, 
mas, pelo visto, tem público para todos os ramos do rock", comenta Augusto Knijinik, 21 anos, 
estudante de engenharia da computação na UFSCare vocalista da banda. 
 
Dos livros ao mainstream - É provável no entanto, um freio nesse embalo, assim que eles 
receberem o diploma; muitos jovens acabam trocando o projeto de carreira que almejavam, 
pelo sonho de brilharem na música.  
 
Insegurança - Dúvidas? Sim, elas tomam conta de Victor Ferra ri, estudante de física na USP, 
e, ao mesmo tempo, baterista e backing vocal da bandaThe Madrugas. Ele sabe o risco que 
corre, caso decida seguir a carreira de músico. "Como vou dizer aos meus pais que eu quero 
ser um rockstar? O jeito é apostar também na carreira de físico. Vou bem nas provas, de olho 
numa bolsa nos EUA". 
 
Já o pessoal da banda Vó Tereza, mesmo cursando faculdades privadas e já trabalharem em 
suas respectivas carreiras, decidiram mudar suas prioridades e se dedicar inteiramente ao 
grupo. "Contratamos músicos para participar da seção de metais nos nossos shows e estamos 
bancando o nosso primeiro clipe, da música Eu Posso Mais", explica Natan. A banda também 
conta com uma equipe de amigos que os ajudam a realizar o sonho de construir uma carreira 
musical. Empresário, produtor, diretor de arte, fotógrafo, ativador de redes sociais, técnico de 
som, segundo Natan, todos esses serviços são "descolados na camaradagem". 
 
Rumo ao estrelato - Os meninos da banda de pop-rock Jamirulus estão vivendo o sonho. 
Quando formaram o grupo não imaginaram que um dia assinariam um contrato com o 
produtor musical Rick Bonadio, que lançou bandas como Mamonas Assassinas, Titãs e Ira!. 
Hoje, eles já gravaram um CD, com o nome 54, e lançam na semana que vem seu primeiro 
videoclipe - da música Vou Para a Praia, com participação especial do apresentador de TV José 
Luiz Datena. 
 
O que começou há nove anos como uma brincadeira, virou coisa séria. "Éramos moleques 
tocando metal, dai foram surgindo oportunidades, assinamos com o Rick e já fazemos shows 
para milhares de pessoas", conta Phillip Schrijnemaekers, 23 anos, guitarrista da banda. 
 

É um desafio tocar Queen para um público ligado em Michel Teló. Lucas Guratti 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 15 jun. 2012, Cultura, p. 25. 
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