
MULHERES NA ESTRADA! 
Adriana Viana - Técnica de Áudio 

 

 
          

 Elas estão com tudo mesmo, em todas as áreas, em todas as profissões, e no ramo do áudio também não poderia ser 
diferente. Elas estão aí, devagar conquistando cada vez mais seu espaço. 
 
  Quem poderia imaginar, chegar a um show, ter a boa e feliz surpresa de ver uma mulher operando um sistema, num 
mundo hoje onde cada vez mais se estreita a distância entre os sexos é muito bonito e bem vindo aos nossos dias uma 
presença feminina, dando o seu toque, sua delicadeza, que desde remotos tempos nos fascina. 
 
 Hoje vamos falar de uma pessoa específica, uma “Técnica de Áudio” de mão cheia, muito entendida do assunto, 
antenada às novas tecnologias, que hoje trabalha fazendo dentre outras coisas, o trabalho de monitoração de palco de 
uma banda de renome. Apresento a vocês Adriana Viana! 
 
 A seguir temos a uma série de perguntas que ela respondeu muito bem, surpreendendo e ensinando como chegou 
onde ela se encontra. Vamos lá: 
  
 
Qual seu nome completo? Adriana Cristina Viana de Sousa 
 
Algum apelido ? Dri  
 
Qual sua idade? 28 
 
Onde nasceu e onde mora?  São Paulo-SP 
 
Quanto tempo trabalha com áudio? Há 7 anos 
 

"para	  entrar	  no	  ramo	  
tem	  que	  ter	  amor	  ao	  

áudio,	  dedicação,	  ética	  e	  
profissionalismo,	  

independente	  do	  sexo.	  

Temos	  que	  estudar..."	  



Como voce começou a trabalhar com áudio? 
 

 
 

Você fez algum curso técnico IAV, IATEC, OMID, CAM, ou você é uma autodidata? 
  

Sou autodidata. Li vários livros e apostilas para entender a teoria e os fundamentos básicos do áudio, 
também aprendi muito trabalhando com grandes profissionais do ramo. Mas a estrada é a maior escola existe.  

 
 Qual sua formação escolar ? Superior incompleto 
 
Como é estar trabalhando a frente de uma profissão predominantemente masculina ? 
 

É uma conquista a cada dia, pois ainda existe muito machismo no áudio Brasileiro. A maioria reage muito 
bem de cara, porém alguns ainda ficam desconfiados e desconfortáveis com esta situação. O número de mulheres 
aumentou muito de alguns anos pra cá e estamos conquistando nosso espaço e respeito no ramo. Receber elogios, 
apoio e convites para trabalho de grandes técnicos do ramo me dá a certeza de estar no caminho certo!! 

 
Qual recado você daria para outras mulheres que quiserem entrar nesse ramo ? 
 

Para entrar no ramo tem que ter amor ao áudio, dedicação, ética e profissionalismo, independente do sexo. 
Temos que estudar, nos esforçar e praticar muito pra demonstrar que estamos no ramo para agregar e não para separar 
homens e mulheres.  

Para as interessadas em ingressar no ramo ou até para as que já trabalham, temos um grupo no facebook 
de mulheres do áudio onde nos ajudamos, trocamos informações, experiências e nos juntamos para estudar alguns 
assuntos importantes do áudio, entrem na página Mulheres do Áudio e as convidaremos para esse grupo fechado. 
 
Quais bandas/empresas você ja trabalhou ? 
 

Atualmente trabalho com 4 bandas: O Teatro Magico, Baleia Mutante, Yassir Chediak e Almirante Neslon. 
Tento conciliar os shows dessas bandas com outros trabalhos que surgem através de indicação ou como 

substituto para outros técnicos. Esporadicamente trabalho para as empresas Tukasom e TRBR. 
  
Vou citar algumas bandas, empresas e casas de shows que ja trabalhei: 
 
Casa de shows: Café dos Bancários, Café Paon, Central das Artes 
Empresas: Arm Audio, HAAS eventos, Centro Cultural São Paulo (como sonoplasta) 
Bandas: Ricky Vallen, Sinamantes, Blubell, Edy Star, Caverna Guitar Band 

 
 Tive a oportunidade de trabalhar no almoxarifado 
de uma empresa de som, lá conheci muitos 
equipamentos, mas não tinha a oportunidade de 
aprender, mesmo demonstrando muito interesse. Então 
o Ledjanio (freelancer da empresa) resolveu me ajudar e 
todos os finais de semana eu ia ao local de trabalho dele, 
aprendi a cabear, microfonar, montar todo o palco, mexer 
na mesa de som e finalmente depois de um tempo, 
começei a trabalhar como técnica com ele. Ele me 
ensinou muita coisa e tenho por ele respeito e admiração 
profissional. 
 Em seguida comecei a fazer freela pra empresas 
de som em eventos coorporativos, shows em baladas e 
bares, restaurantes e finalmente com emrpesas de som 
grandes. 
 



 
Fiz shows como tecnica de PA ou monitor para diversas bandas atendendo pela Tukasom no Sesc Vila Mariana . 

 
Como aconteceu de você trabalhar no Teatro Mágico? 
 

O Técnico Claudinei Monteiro faz PA, me chamou pra entrar na banda como Técnica de Monitor em Agosto 
do ano passado. É uma honra ter o Claudinei como parceiro, um profissional muito competente e responsável.   

 
Quais são suas maiores dificuldades em seu trabalho? 
 

 
 

Quais são suas maiores qualidades ? Ser mulher, a percepção melhor de detalhes, o 
cuidado, o carinho, isso se faz um bom diferencial ? 
 

A sensibildade feminina ajuda muito na mixagem e operação. Com certeza delicadeza e paciência garantem 
bons resultados, principalmente com os músicos que exigem muita atenção. 

Não sei quais são minhas qualidades, mas sou dedicada e procuro fazer o melhor que posso com os 
recursos que tenho em mãos. Quero aprender a cada dia mais e adoro conversar sobre áudio com colegas de trabalho. 

 
O que voce acha das LOCADORAS, atendimento e equipamento ? Cite o nome de algumas 
que você tem como bons exemplos de empresas de som que já te atenderam ? 
 

Temos empresas muito boas, com equipamentos em ótimo estado, com a devida manutenção e atualizações 
constantes. Porém tem empresas com equipamentos em péssimas condições, que não cumprem com contratos e tem 
técnicos cansados, desvalorizados e desqualificados. 
 

Faço shows no Brasil todas as semanas, e já fui atendida por ótimas empresas, dentre elas cito Transasom, 
Loudness, Audio&Cena. 
Quais as ferramentas que você carrega em sua mochila ? 
 

Carrego fitas, canetas, lanterna, adaptadores, fone, pendrives, cartao da PM5D, multiteste, alicate e alguns 
tamanhos de chave de fenda. 
 
Qual sua Console de Mixagem preferida ? 
 

Usei muito poucas mesas analógicas, gostaria muito de trabalhar com as top do mercado.Trabalho 
frequentemente com a PM5D, que atende todas as minhas necessidades além da praticidade e sonoridade. Gostei muito 
de trabalhar com a  MH4. Na estrada encontro muito Yamaha e Digidesign, raramente outras marcas. 

 
 

 As maiores dificuldades são equipamentos em 
péssimas condições, atendimento ruim por parte da 
empresa e falta de conhecimento ou profissionalismo 
de algumas pessoas.  
  
 Também sinto que preciso provar que estou lá 
como técnica da banda por competência e mérito, não 
por ser mulher ou parente de alguem.  
 
 Na hora de carregar alguma caixa ou rack 
muito pesado, as vezes preciso ajuda. 
	  



Qual sistema de som (PA) voce prefere ? 
 

Dos sistemas que conheco MeyerSound e D&B, tem uma sonoridade superior. 
  
Quando você alinha um sistema, como você faz ? usa algum equipamento ou software ? 
apenas o microfone de voz ? Ouve uma música (qual seria essa musica?) ? 
 

Costumo alinhar com minha voz e um SM58, ruido rosa e depois finalizo com uma música, ja usei sons da 
Sade, Alice in Chains, Jamiroquai e Ibrahim Maalouf. 

 

 
 
Entre os técnicos do Brasil, quem são seus ídolos, suas referências, pessoas que você 
considera que fazem um bom ou um excelente trabalho, em quais bandas/empresas eles 
trabalham ? 
 

Admiro muito a Florência Saravia, tenho a honra de aprender e trabalhar com ela, a Flor trabalha com vários 
artistas entre eles Chico César, Luiza Possi, Tulipa Ruiz e Felipe Catto. 

Admiro a qualidade do trabalho e experiência de Ronaldo Galvão (Barra da Saia), Macarrão (Raimundos), 
Chico Santos (Ludov), Claudinei Monteiro (Teatro Mágico), Aldo Werner (Yamaha), Paulo Farah (RPM) e Kadu Melo 
(Fabio Jr).  
 
O Brasil vem desenvolvendo muito bem sua tecnologia em áudio, e hoje temos muitas 
empresas brasileiras produzindo ótimos equipamentos, alguns tendo até destaque 
internacional, o que voce pensa a respeito, e quais marcas voce citaria aqui ? 
 

Ja trabalhei diversas vezes com DB Acoustic e FZ, são boas, mas não me lembro agora de nenhum sistema 
nacional que tenha me surpreendido. 
 
 
 
 
 

Na sua profissão, para você desenvolver um bom 
trabalho, você precisa dentre várias outras coisas, muita 
prática e experiência, mas também não pode deixar de 
lado, boas doses de estudo e teorias. Como você faz um 
balanco entre teoria e prática? qual é mais importante ? 
 
 Com certeza a prática é mais importante, mas precisamos da teoria 
pra entender como as coisas funcionam. A cada dia é um novo 
aprendizado, e isso é enriquecedor.  
  
 Eu e algumas técncias de som nos encontramos algumas vezes 
por mês para estudar mais sobre acústica, teoria musical, eletrônica e 
elétrica voltados para audio, e muitos outros assuntos importantes.  
  
 Neste ano estamos aprendendo e ainda aprenderemos muito umas 
com as outras, especialmente com a Florência Saravia e a Maria Rosa que 
são professoras de áudio e teoria musical. 
	  



Você é filiada ao SATED ou algum sindicato ? Possui DRT ? Hoje temos como tabela base o 
valor de R$ 722,00 por show, como cachet para um técnico, mas bem sabemos que quase 
nunca cobramos e muito menos recebemos esse valor, o que você pensa em geral sobre 
tudo isso, sobre a atuação desses órgãos que foram criados para ajudar, e como os 
profissionais em geral estão se comportando em relação a isso ? 
 

Nao tenho DRT nem sou filiada ao SATED, acredito que esse sindicato ajude a valorizar profissionais da 
nossa área mas não procurei me informar muito para saber as reais vantagens e conquistas com o SATED. Vou me 
informar melhor depois te passo uma opinião concreta. 

 
O que você deixaria de referência para aqueles que te seguem nesse ramo, um bom livro, um 
site, videos no youtube, um bom professor ? 
 

Frequentar shows de boas bandas, ler livros de Sollon do Vale, Miguel Raton, participar de workshops, 
palestras e treinamentos de equipamentos. 

Treinar a audição, respeitar os outros profissionais do ramo e valorizar cada trabalho realizado com sucesso. 
Aprendizado e paciencia sempre!  
 
Quais suas considerações finais, o que você teria a acrescentar que nao foi perguntado aqui, 
escreva com suas palavras um curto texto concluindo esse assunto. 
 
  Estou começando minha carreira e como a maioria dos técnicos, trabalhei muito de graça, a preço de 
banana, são muitas noites mal dormidas mas a sensação de dever cumprido me faz seguir em frente com alegria e 
certeza que vou fazer isso por toda minha vida.  
 
Obrigada por me deixar desabafar aqui rsssssss  
 

 
Entrevista concedida em 19 de Março de 2014 

por Flavio Goulart 
 

http://www.flaviogoulart.com.br 
 
 


