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Os instrumentos musicais como extensão dos músicos 
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Resumo O presente artigo se propõe a promover uma apropriação do conceito de extensão de 
McLuhan (2005) e aplicá-lo ao campo musical, promovendo um recorte arqueológico na obra 
e na história de vida dos artistas Jacqueline du Pré, Jimi Hendrix e Miles Davis. Para o 
referencial teórico serão utilizadas as obras de Gladwell (2008), McLuhan (2005) e Pereira 
(2011). Como fonte documental serão utilizados os trabalhos de Davis (2009), Easton (2009), 
Hendrix (2010), Lawrence (2007), Nupen (1996), Pennebaker (2007) e Williams (2011). No 
decorrer do artigo o autor conceitua o que chama de tripé da extensão musical, elucidando 
como se dá a articulação construtiva entre o saber musical e os conceitos de McLuhan, além 
de traçar os caminhos pelos quais os músicos objeto de recorte desse texto trilharam, fazendo 
com que seus instrumentos se tornassem extensões de seus corpos, de sua expressividade e de 
sua arte. 
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O presente artigo se propõe a promover uma apropriação do conceito de extensão de 

McLuhan (2005) e aplicá-lo ao campo musical, tendo como recorte ilustrativo a obra dos 

artistas Jacqueline du Pré, Jimi Hendrix e Miles Davis. 

 Em um primeiro momento, a palavra extensão sugere o prolongamento de algo. Uma 

extensão elétrica, por exemplo, permite que acessemos um ponto de energia de um local 

distante de sua origem – ampliando seu espéctro de atuação física (trazendo energia para um 

ponto distante aonde a mesma estava inacessível) – e, dependendo do tipo de extensão, 

possibilita que mais de um dispositivo elétrico seja conectado para uso – ampliando, desse 

modo, o poder de conexão. Se pensarmos em ligar três lâmpadas elétricas de forma individual 

em uma extensão que dispõe de três pontos de fornecimento de energia distintos, teremos 

ampliado a atuação física, o poder de conexão e, também, amplificado o poder de emissão de 

luz (energia amplificada). 

 Jacqueline du Pré foi uma célebre intérprete que tocava cello. Jimi Hendrix é 

constantemente referendado como um dos mais influentes guitarristas de todos os tempos. 

Miles Davis é um trompetista reverenciado como um dos pilares do jazz. O que estes 

instrumentistas que vem da música erudita, do rock e do jazz tem em comum? Eles 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GT Nº 2: Metodologias de análise em Mídia e Música, do IV Musicom – Encontro 
de Pesquisadores em Comunicação e Música Popular, realizado no período de 15 a 17 de agosto de 2012, na 
Escola de Comunicação e Artes da USP, São Paulo/SP. 
2 Pesquisador, sound designer e professor da PUCRS/FAMECOS e FACCAT/RS. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9673442760170181  e-mail: ticiano.paludo@gmail.com  
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conseguiram utilizar os seus instrumentos como uma extensão do seu meio, não exatamente 

na mesma concepção de McLuhan (2005), mas como meios de expressão, amplificação e 

conexão entre sua arte e seu público. Pereira (2011) auxilia na compreensão sobre os meios 

como extensão: 

 
A idéia de um organismo ou sistema possuir extensões de si não deve ser tomada 
como algo restrito aos sistemas humanos. Tratar-se-á, de maneira geral, da capacidade 
de um dado sistema poder se expressar, ou se estender, através de algum dispositivo 
específico, individual, ou através de algum produto coletivo, do grupo ao qual 
pertence, ou, ainda, através de um conjunto de sinais organizados, isto é, de um 
código, que não precisa ser, necessariamente, um código simbólico, artificial. 
(PEREIRA, 2011, p. 110) 

 

Para que os instrumentos musicais, sejam eles elétricos (como a guitarra de Hendrix), 

ou acústicos (como o cello de du Pré ou o trompete de Davis) passem a ser extendidos ao 

trabalho de um artista, faz-se necessário uma articulação técnica, estética e comunicacional. 

Como aponta Pereira (2011): 

 
Os golfinhos com o seu sistema de comunicação do tipo sonar e os morcegos e seus 
sistemas de comunicação tipo radar (códigos não simbólicos), as aranhas e suas teias 
(dispositivo individual), as abelhas com suas colmeias (produção coletiva) e com seus 
complexos voos-linguagens (códigos não simbólicos) […] são alguns exemplos de 
extensões no reino animal. […] Em todos esses exemplos o que se pode observar é um 
ganho para o sistema quanto a possibilidades das suas capacidades se estenderem, 
promovendo formas incrementadas de afetar e de se comunicar com os seus 
respectivos grupos e/ou ambientes. (PEREIRA, 2011, p. 110 – grifos do autor) 

 

Essa capacidade de se comunicar apontada pelo autor pode ser entendida no campo artístico-

musical como sendo uma percepção subjetiva que o público tem acerca do artista, de sua 

interpretação e de sua obra. Michael Lydon, fundador da revista Rolling Stone, comenta sobre 

a apresentação de Jimi Hendrix no Festival de Monterey, ocorrido em 1967 3: 

 
[…] a apresentação se tornou mais que uma extensão das giradas de Elvis. Virou um 
prolongamento infinito delas, uma orgia de ruídos tão tensa que temi que o dínamo 
fornecedor de energia não suportasse e se fundisse até o estado atômico primordial. 
Hendrix não só dedilhava as cordas, ele dava pancadas com a palma da mão, 
praguejava contra elas, esfregava-as no microfone, empurrava-as com virilidade sobre 
o amplificador. E quando se ajoelhou diante da guitarra como se ela fosse uma vítima 
a ser sacrificada, derramou fluído de isqueiro sobre ela e acendeu a chama, aquilo foi 
de fato um sacrifício: a oferenda da coisa mais perfeita e amada. Assim, sua destruição 
enobreceu-a ainda mais. (LYDON apud LAWRENCE, 2007, p. 86-87) 

 

                                                 
3 Essa performance pode ser vista em < http://www.youtube.com/watch?v=8NNQEwDoDaU > 
   Jimi Hendrix - Wild Thing (Monterey Live 1967) HD acesso em 26/05/12. 
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Sobre a performance de Miles Davis, a cantora Juliette Gréco diz que “Para se encantar com 

ele, não era necessário ser uma acadêmica ou uma especialista em jazz… entre o homem, o 

instrumento e o som havia muita harmonia. Naquele nível estético era absolutamente 

devastador.” (GRÉCO apud WILLIAMS, 2011, p. 56). Essa mesma união entre instrumento e 

instrumentista pode ser observada em Jacqueline: 

 
Quando Jacqueline du Pré tocava o cello, ela sabia exatamente quem ela era. Dos 
cinco anos de idade em diante, ela tinha no cello um amigo, um confidente, um 
camarada, um refúgio – uma fonte inesgotável de consolo e um canal no qual ela 
podia expressar seus sentimentos mais profundos. Em sua música, ela tinha a 
capacidade de simultaneamente se perder e se encontrar. (EASTON, 1989, p. 11) 4 

 

McLuhan afirmava que “[…] as consequências sociais e pessoais de qualquer meio – 

ou seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos – constituem o resultado do novo 

estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos.” 

(MCLUHAN, 2005, p. 21) Quando propomo-nos aqui a pensar os instrumentos musicais 

como uma extensão do músico, como pode ser observado nas referências apresentadas até 

então, queremos sugerir que para que este prolongamento amplificado de energia/mensagem 

se concretize, algumas variáveis devem ser observadas. São elas: a dedicação incondicional, a 

paixão avassaladora e a influência propulssora do contexto. 

Gladwell (2008) apresenta em sua obra Outliers – “Fora de Série” o que chama da 

“Teoria das 10.000 horas”. Conforme o autor,  

 
[…] são necessárias 10 mil horas de prática para se atingir o grau de destreza 
pertinente a um expert de nível internacional […] Dez mil horas equivalem a cerca de  
três horas por dia, ou 20 horas por semana, de treinamento durante 10 anos. […] 
Parece que o cérebro precisa desse tempo para assimilar tudo o que é necessário para 
atingir a verdadeira destreza. (GLADWELL, 2008, p. 43 – grifo do autor) 

 

Aqui observa-se, então, a primeira variável: dedicação incondicional. O autor analisa diversos 

exemplos, no campo musical, indo de Mozart a Beatles, apresentando uma explanação que 

demonstra que “[…] quanto mais a fundo os psicólogos analisam as carreiras dos talentosos, 

menor parece o papel desempenhado pelo talento e maior se mostra a importância da 

percepção.” (GLADWELL, 2008, p. 41-42) Como complementa McLuhan (2005), cabe 

lembrar que “[…] os nossos sentidos humanos, de que os meios são extensões, também se 

constituem em tributos fixos sobre as nossas energias pessoais e que também configuram a 

consciência e experiência de cada um de nós […]” (MCLUHAN, 2005, p. 37) Williams 

                                                 
4 Tradução livre do autor. 
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(2011) acrescenta um relato referente à dedicação incondicional sobre Kind of Blue, obra de 

Miles Davis de 1959 considerada até hoje um divisor de águas no jazz contemporâneo: 

 
Kind of Blue foi concebido em um ambiente fechado, com todas as suas sensibilidades 
individuais apontadas para o interior. É o que lhe confere essa extraordinária noção de 
foco, de concentração, de pureza. Seus músicos pareciam estar enfeitiçados. Não é de 
espantar que os quarenta minutos de música do álbum tenham sido gravados em meras 
nove horas, e que nunca tenha havido uma segunda tentativa de recriá-lo. 
(WILLIAMS, 2011, p. 8-9) 

 

O autor complementa o relato referente à dedicação:  

 
Bill Evans, seu pianista, escreveu uma série de notas explicativas para o disco, nas 
quais o ato da criação musical é comparado à produção dos artistas japoneses que 
passam um dia inteiro preparando seus pincéis e tintas antes de executar delicados 
ideogramas num único, e indelével, traço. (WILLIAMS, 2011, p. 10) 

 

Um outro exemplo de dedicação pode ser percebido no tema All Blues 5: 

 
A chegada do trompete surdo contemplava a combinação, um contraste ressonante 
com a granulação quente das palhetas, produzindo uma linha melódica tão pura e tão 
simples que dava a impressão de ter sido extraída de algo muito mais complexo. A 
marca registrada mais óbvia de tudo isso era a concentração, mas por trás da economia 
de gestos e esforço, parecia haver enormes reservas de intensidade. (WILLIAMS, 
2011, p. 28) 

 

A segunda variável diz respeito à paixão avassaladora. É inconcebível – ou no mínimo difícil 

de imaginar – que alguém que se dedica com a intensidade relatada/proposta por Gladwell 

(2008) não seja um eterno apaixonado. Essa paixão parece estar muito mais relacionada ao 

processo em sí do que aos resultados. Podemos fazer uma analogia com um maratonista: 

correr a maratona é mais gratificante do que a alcançar a linha de chegada em sí. O prazer e a 

auto-realização estão nos meios e não nos fins.  

Jacqueline du Pré é considerada pela crítica especializada como uma das maiores intérpretes 

do Concerto para Cello 6 (conhecido no meio como Elgar Cello Concert) escrito pelo 

compositor britânico Edward Elgar. Sua performance acima da média, está relacionada à 

dedicação incondicional e à paixão avassaladora. Como relata Easton (1989):  

 
Tendo a certeza de que a sua performance era perfeita, referia-se à sua interpretação 
do Elgar Cello Concerto  - gravado em 1970 com seu marido Daniel Barenboim – 
como sendo seu canto do sisne. Ela dizia que o tom ia direto para uma zona de 

                                                 
5 Uma apresentação de 1964 está disponível em  < http://www.youtube.com/watch?v=vFTp2O0ywyw > 
   Miles Davis - All Blues – 1964 acesso em 26/05/12 
6 Um trecho dessa interpretação pode ser vista em < http://www.youtube.com/watch?v=_J-Iwtzzge8 > 
   Jacqueline Du Pre - Elgar Concerto - Part 1.avi acesso em 26/05/12 
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loucura, e o retorno à passagem lenta de Elgar levava-a às lagrimas em cada nova 
audição. (EASTON, 1989, p. 14) 

 

A terceira variável refere-se à influência propulssora do contexto. Quando tinha cinco anos, 

du Pré apaixonou-se pelo cello. Como ela mesmo relata: 

 
Eu me lembro de estar em casa, na cozinha, olhando para cima, aonde havia um velho 
rádio. Lembro de escalar a mesa, ligá-lo e ouvir um som de orquestra. Deve ter sido o 
programa A Hora das Crianças da BBC. O som a princípio não me impressionou 
muito, até que ouvi o cello e…  me apaixonei imedietamente. Algo do interior do 
instrumento falou comigo e ele tem sido meu amigo desde então. Eu disse para minha 
mãe: eu quero fazer esse som. (DU PRÉ apud EASTON, 1989, p. 26 – grifo da autora) 

 

 A pergunta que surge é: quantas crianças no mundo apaixonaram-se por um instrumento 

musical e essa paixão acaba sendo amortizada ou até estirpada pela falta de incentivo da 

família, seja este incentivo financeiro, emocional ou ambos? Sem um contexto própício, as 10 

mil horas de Gladwell (2008) não decolam, não saem do chão. Elas precisam de combustível 

propulsor para que o processo cognitivo-musical seja posto em movimento. Nesse sentido, a 

mãe de Jacqueline, a pianista Iris du Pré, desempenhou um papel notável e decisivo para 

contribuir para o futuro prolongamento do cello como extensão de seu corpo. Toda noite, ela 

preenchia um livro de estudos, tornando a aprendizagem prazeirosa e o aprendizado 

estimulante:  

 
O livro era composto por temas musicais e desenho que Iris escrevia à noite, quando 
as crianças já estavam dormindo. Jackie ficava emocionada quando acordava e 
encontrava uma nova peça com desenhos e textos deixada ao lado de sua cama. Uma 
vez que a peça fosse dominada, uma nova peça era escrita por Iris. Ao acordar e 
encontrar uma nova peça, Jackie pulava da cama e corria escada abaixo para tocá-la 
com sua mãe. (EASTON, 1989, p. 27) 

 

Gladwell (2008) complementa, ao dizer que “Para um adulto jovem, é quase impossível 

alcançar essa marca por conta própria. Ele precisa de pais que o incentivem e apóiem.” 

(GLADWELL, 2008, p. 45)  

Durante o processo de ensino de composição musical regularmente ministrado para 

DJs, o autor deste artigo tem notado que uma parcela significativa de pupilos são imediatistas, 

muito mais preocupados com a reta de chegada do que com o processo em sí, preocupados 

muito mais com o domínio técnico do que com o alcance da extensão. Essa ansiedade resulta 

em uma dedicação muito inferior ao exigido para que os instrumentos (neste caso, desde as 

próprias pick-ups até os aplicativos musicais disponíveis para tablets) desempenhem uma 

papel reconhecível como extensão de sua arte. Se compararmos com o contexto propulssor, 
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podemos pensar em Williams e McLuhan e refletir a respeito. Começando por Williams 

(2011), o autor compara as gerações atuais e seus antecessores e lembra que na “época de 

Davis”:  

 
Diferentemente de nós, eles não eram cercados por uma programação televisiva 24 
horas por dia, música em elevadores e supermercados, pôsters cobrindo cada 
superfície urbana, junk mail, bancas de revistas, logotipos comerciais por todos os 
lados, mensagens de texto via celular, e-mails e telemarketing. Em nossas vidas 
normais mal podemos escapar da tempestade permanente de sinais visuais e auditivos. 
Um modo possível de se alcançar a paz interior tem sido adaptar a natureza da arte 
para que ela nos forneça menos informações e nos desperte mais sentimentos: daí a 
chegada, na pintura, do minimalismo de Barnett Newman, do expressionismo abstrato 
e contemplativo de Mark Rothko, dos padrões geométricos discretos de Agnes Martin, 
e do branco aparentemente sem conteúdo, sobre telas brancas, de Robert Ryman, um 
músico de jazz nas horas vagas. (WILLIAM, 2011,  p. 26 – grifos do autor) 

 
 

McLuhan (2005) complementa, afirmando que:  
 

A velocidade elétrica mistura as culturas da pré-história com os detritos dos 
mercadologistas industriais, os analfabetos com os semiletrados e os pós-letrados. 
Crises de esgotamento nervoso e mental, nos mais variados gráus, constituem o 
resultado, bastante comum do desarraigamento e de imundação provocada pelas novas 
informações e pelas novas e infindáveis estruturas informacionais. (MCLUHAN, 
2005, p. 31) 

 
Quem convive com jovens aprendizes musicistas de hoje verifica com frequência que a 

constante e crescente oferta de conteúdo para o estudo musical  e a proliferação massiva de 

ferramentas digitais com interfaces amistosas e convidativas disponíveis via 

compartilhamento legal e ilegal oferecidas na internet tem fomentado a falsa idéia de que 

todos podem ser artistas e de que a produção de conteúdo artístico se resume ao apertar de 

meia dúzia de botões. O talento, a aptidão, a dedicação, nada disse pode ser deixado a 

margem. Como confere McLuhan (2005),  

 
Os efeitos da tecnologia não ocorrem aos níveis das opiniões e dos conceitos: eles se 
manifestam nas relações entre os sentidos e nas estruturas da percepção, num passo 
firme e sem qualquer resistência. O artista sério é a única pessoa capaz de enfrentar, 
impune, a tecnologia, justamente porque ele é um perito nas mudanças de percepção. 
(MCLUHAN, 2005, p. 34) 

 

O artista sério é aquele que possui uma verdade artística, uma autenticidade construída 

segundo as três variáveis antes expostas e explanadas, as quais propomos chamar de tripé da 

extensão musical. Dizemos que são variáveis, pois embora defenda-se aqui que a existência 

simultânea desses três eixos seja necessária ao êxito e equilíbrio de forças, agem em 

diferentes níveis de intensidade e profundidade, variando de instrumentista para 

instrumentista. Já que “[…] não era a máquina, mas o que se faz com ela, que constitui de fato 
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o seu significado ou mensagem” (MCLUHAN, 2005, p. 21), podemos pensar que o simples 

fato de possuir um instrumento não faz de ninguém um instrumentista exitoso e muito menos 

garante que o instrumento musical atue como real extensão do corpo do artista. Recorrendo a 

Hendrix: “Tudo o que toco é verdade e emoção.” (HENDRIX apud LAWRENCE, 2007, p. 

131)  

Após um constante aprimoramento auxiliado pelo contexto, reflexo da dedicação 

movida pela paixão, o instrumentista – que em um primeiro momento pode ter se dedicado 

aos rudimentos técnicos de seu instrumento – passa a dominar a sua linguágem básica, e por 

fim, entra em processo constante de assimilação e introjecção da linguágem musical como 

forma de expressão, ficando a linguágem de tal modo incorporada ao seu ser que passa a atuar 

como um dialéto particular que pode emocionalmente ser compreendido pela corpus de sua 

platéia. Quando atinge-se esse estágio, o ato de tocar torna-se trivial como o ato de falar. 

Assim sendo, a questão técnica (a habilidade técnica de tocar ou falar) passa para um plano 

secundário e o que aparece é a camada mais profunda, ou seja, o campo das emoções e 

reflexões interiores que se utiliza da técnica para se fazer ouvir, para ganhar vida e percorrer o 

mundo. Como ilustra Williams (2011): “De onde veio o som de Miles Davis? De dentro de 

Miles Davis, obviamente, depois que ele adquiriu a confiança para ir além das influências 

externas e tocar a sua própria música.” (WILLIAMS, 2011, p. 58) Trazendo para du Pré: 

“Jacqueline amava sua gravação do Concerto de Schumann; sua interpretação, sombria e 

melancólica, expressava o inexpressável.” (EASTON, 1989, p. 213) E completanto com 

Hendrix: “Voce escuta os sons na sua cabeça ou no seu coração e envia uma mensagem para 

os dedos. É essa a minha técnica.” (HENDRIX apud LAWRENCE, 2007, p. 117) Ou seja, 

todos os recortes propostos parecem ilustrar a idéia de domínio de linguágem musical 

incorporada e com um alto gráu de expressão artística.  

Sobre a linguágem como consequência da extensão, podemos recorrer a Pereira (2011) 

quando ele afirma que: “Uma extensão tecnológica deve ser entendida, principalmente, como 

um novo modelo gramático a propor padrões de organização e de disponibilização de 

informações, qual uma linguagem […]” (PEREIRA, 2011, p. 112) Por fim, complementando 

com o próprio McLuhan (2005): “O Cardeal Newman disse de Napoleão: ‘Ele compreendeu a 

gramática da pólvora.’”(NEWMAN apud MCLUHAN, 2005, p. 28 – grifo do autor). A 

pólvora dos artistas em questão nesse artigo foi as suas respectivas extensões musicais, que 

fizeram explodir toda a força interior de cada um sobre a paltéia. 

Lawrence (2007) conseguiu perceber como essa gramática extendida atuava em Hendrix: 
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Todo mundo falava. A música seguia tocando. Havia o ruído de tráfego na Edgware 
Road. Tudo estava barulhento. E muito alto! Enquanto eu ficava sentada, a todo 
instante Jimi erguia os olhos e dizia alguma coisa sobre um som. Como o som do 
disco… o som da TV… o som  de um taxi lá fora. Sempre alguma coisa a ver com um 
som.  Passados dez minutos comecei a sacar que ele ouvia os sons de uma maneira 
diferente de todo mundo. Retirava as coisas do ar e colocava em seu grande vaso de 
sons. Depois as convertia numa nota musical e então voltava a jogar Banco 
Imobiliário. Escutava como nenhum de nós escuta. Para Jimi, o som sempre esteve 
ligado a descobertas. (LAWRENCE, 2007, p. 82) 

 

Davis também tinha a sua gramática. Williams (2011) aponta que o músico era “[…] um 

improvisador de grande personalidade, cuja assinatura tornava-se imedietamente aparente a 

cada simples frase.” (WILLIAMS, 2011, p. 83) 

 

A questão da descoberta – já apresentada aqui quando falou-se sobre a euforia que 

permeou o aprendizado de Jacqueline du Pré – não é exclusiva de Hendrix e da musicista. 

Esse anseio pelo descobrimento pode ser percebido igualmente em Davis, como aponta o 

pianista Keith Jarrett, relatando o trabalho musical do trompetista com o pianista Gil Evans: 

“Se Miles jamais tivesse feito todas aquelas coisas com Gil Evans, ele provavelmente jamais 

teria perseguido aquele som que continuou a perseguir pelo resto de sua vida.” (JARRET 

apud WILLIAMS, 2011, p. 76-77) . Perseguir o som significa que o processo é mais 

importante do que o resultado do processo musical. 

 

 Sobre a incorporação do instrumento como extensão musical, “[…] Davis provaria não 

apenas estar familiarizado com os níveis mais altos do instrumento , mas também ser 

altamente expressivo ao utilizá-lo […]” (WILLIAMS, 2011, p. 52-53) Essa extensão era tão 

forte em du Pré ao ponto de condicionar sua existência à extensão. Como relata Easton 

(1989): “Aos 17 anos, Jacqueline começou a se perguntar: quem eu sou quando não estou 

tocando cello? […] Ela nunca respondeu essa questão sobre sua identidade para além do 

instrumento que a definiu.” (EASTON, 1989, p. 11) 

 

 O verdadeiro artista é aquele para o qual o processo da elaboração artística é a própria 

recompensa. Seja uma guitarra, um trumpete, um cello, um tablet ou a própria voz (embora 

esta ultima não seja uma extensão inicialmente exterior, estando fisicamente ligada ao 

músico, não impedindo que seja igualmente encarada como uma extensão a ser compreendida 

e conquistada), as extensões musicais requerem empenho, suor, sangue e lágrimas. Essa 

perseguição constante a algo que não se sabe extamente o que é, não deve ser confundida com 
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uma busca infantil por fama, poder ou domínio técnico como virtuosismo narcisista. Trata-se 

de um processo no qual ao apoiar-se de forma equilibrada no tripé da extensão musical, gera 

uma metamorfose exponencial, um movimento de energia crescente e a extrapolação da 

linguágem artístico-sonora. Esse processo movel provoca na platéia constantes relatos de 

espanto, encantamento, enfeitiçamento, admiração e até fanatismo. Existem muitos músicos. 

Chegar ao ponto de poder considerar o seu instrumento musical como uma extensão de seu 

corpo é privilégio daqueles que souberam pegar a sua extensão e iluminar as suas lâmpadas, 

ampliando o espaço geográfico, e, acima de tudo, amando incondicionalmente o fazer 

musical. Com um pouco de talento, muito estudo e dedicação, é possível até porpor-se uma 

jam session 7 com McLuhan. Homem e instrumento em sintonia plena, expressando toda a 

beleza e a dor de ser artista. 
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