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Em 16 de novembro, 
“Intenso”, o novo disco 
do cantor Davi Bandeira, 
estará disponível nas 
plataformas de streaming. 
A depender do dia que 
você leia esta matéria, ele 
já estará entre nós. Mas, 
antes disso tudo acontecer, 
eu bati um papo super 
bacana com Davi, na casa 
da família dele, no Ceará. 
Apesar de ser natural de 
Fortaleza, a capital cearense, 
foi na cidade de Juazeiro 
do Norte onde Davi 
cresceu – e que, por mais 
que crie ramos em cidades 
como São Paulo, as raízes 
no Cariri, como se chama 
a região onde a cidade 
juazeirense está localizada, 
permanecem firmes.
Sou recebido por ele 
com um largo sorriso. 

A animação de Davi é 
evidente, afinal este é 
um lançamento bastante 
esperado. “Intenso” 
é o segundo álbum 
produzido em estúdio 
pelo multiartista: ele 
canta, dança, atua, dirige, 
produz e desempenha mil 
funções em prol da paixão 
que possui pela arte. O 
atual projeto seria lançado 
anteriormente, mas, devido 
à pandemia de covid-19, os 
planos foram adiados. Nesse 
intervalo, alguns planos 
mudaram e amadureceram 
– e Davi, decididamente, 
também.
Assim como em trabalhos 
anteriores, ele tanto 
assina as músicas quanto 
é coprodutor. Junto a 
ele, estão nomes como 
Dan Morais e enzo 

dicarlo – escrito assim, 
minúsculo mesmo. Para 
quem acompanha Davi, 
é evidente o crescimento 
no percurso, que se 
encontrou ao longo dos 
anos e encontrou também 
o caminho que buscava 
percorrer. Para quem ainda 
não o acompanha, deixo a 
dica de, assim que acabar 
esse texto, correr para 
procurar as redes sociais do 
artista e as plataformas de 
streaming para dar o play.
Em “Ariano”, o primeiro 
álbum de Davi Bandeira, 
lançado em 2018, o 
encantamento que ele 
tem pelo mundo é uma 
constante. Juras de amor 
eterno, por exemplo, 
estão presentes ao longo 
do repertório, que possui 
12 músicas e já soma 

INTERVIEW

POR JOAQUIM JÚNIOR

A intensidade de Davi Bandeira.
Artista lança “Intenso”, seu 

segundo álbum de estúdio, em 
novembro



YELLOWMAGAZINE



mais de dois milhões de 
reproduções somente 
no Spotify. Quatro anos 
depois, é como se o garoto 
do signo de Áries – daí o 
nome do primeiro álbum 
ser “Ariano” – chegasse ao 
lugar que tanto sonhou. 
Em “Intenso”, encontramos 
um artista mais pé no chão, 
mais independente, que 
quer viver suas aventuras 
ao mesmo tempo que 
reflete sobre a vida; que 
nos lembra o valor que 
possuímos e de não nos 
deixarmos levar pelas 
paixões e suas promessas; 
que nos apresenta uma 

intensidade gigante, 
enquanto nos faz querer 
entrar na dança junto a ele 
e nos sentirmos também 
intensos.
No novo álbum, o pop 
e o R&B são as maiores 
influências musicais – mas 
se engana quem pensa que 
acaba por aí. Davi traz uma 
surpresa atrás da outra e nos 
carrega com ele por uma 
viagem cheia de referências 
sonoras, que passam por 
gêneros como forró e 
reggae. Ele consegue, 
inclusive, nos aproximar do 
mundo que vive, ao trazer 
trechos de conversas que 

soam como diálogos. Para 
completar, ele traz consigo 
grandes participações: 
Dan Morais, seu grande 
parceiro musical; Leandro 
Buenno, que participou 
do The Voice Brasil; 
Romero Ferro, artista 
pernambucano que 
caminha pelo pop e pela 
música tropical brasileira; e 
a Narizê, banda caririense 
que atua na resistência do 
reggae.
Para se ter uma noção 
da potência que é Davi 
Bandeira, quatro músicas 
lançadas do novo álbum 
desde o início do ano já 
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somam, sozinhas, mais de 
um milhão de reproduções 
no Spotify. Com o álbum 
completo, o número só 
tende a crescer. Os clipes 
também seguem o mesmo 
caminho. Inclusive, as 
produções e filmagens se 
dividem entre São Paulo 
e o Cariri, tendo como 
cenário até a Chapada 
do Araripe – a primeira 
Paisagem Cultural do 
Ceará, reconhecida pelo 
Governo do Estado, 
que pode ser incluída 
na lista de patrimônios 
mundiais reconhecida da 
Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco).
Para brindar essa nova 
fase, um ensaio fotográfico 
baseado na estética dos 
anos 90 foi realizado no 
Parque Ibirapuera. O 
sorriso marcante, a beleza 
característica e todo carisma 
de Davi foram capturados 
pelo fotógrafo Gabes Men. 
As fotos foram feitas no 
mês de agosto, dois meses 
antes de eu ser recebido 
pelo cantor, de braços e de 
coração abertos, para nossa 
entrevista. Vamos conferir 
o resultado? Vem comigo!
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INTERVIEW

Joaquim Júnior: Para começar, gostaria 
que você falasse sobre a tua trajetória. 
Você é o primeiro membro de tua 
família na área artística? Conta um 
pouco sobre o teu começo e o teu 
percurso até chegar aqui, no pré-
lançamento do álbum “Intenso”.

Davi Bandeira: Eu realmente não venho 
de família artística. Eu até queria entender 
de onde vem essa vontade gigantesca de 
ser artista, de cantar... Foi criança mesmo. 
Eu morava numa comunidade, lá no 
Bairro Triângulo, e participava de grupo 
social. Também era brincando... Acho 
que comecei muito brincando, na rua, 
assistindo as coisas. Vinha um desejo que 
eu não sabia de onde vinha. Era como 
se fosse um destino, eu não sei explicar... 
Doido isso, né? E eu sempre gostei – 
sempre amei, na verdade. Acho que a arte, 
no geral, me salvou muito na minha vida 
e fui aprendendo na prática também como 
fazer, como produzir, e chegamos de forma 
intensamente até aqui.

Joaquim Júnior: Nos últimos meses 
você lançou alguns singles: “Vai passar”, 
“Me diz”, “Vou chorar dançando” e 
“Praga”, que estão no teu novo projeto. 
Além deles, algumas versões também 
foram lançadas, como, por exemplo, a 
versão “me diz (onde que isso vai dar)”, 
com o Leandro Buenno. Como está 
sendo o feedback do público? Aproveita 
e dá também algum spoiler do que a 
gente pode aguardar do novo álbum.

Davi Bandeira: Então, o álbum vai ter 
duas versões! A primeira versão vai sair 
agora e, no próximo ano, a gente vai 
lançar a versão deluxe. Nessa primeira 
versão, ela é como uma história, que vai 
amarrada tanto no som... Eu pensei, assim: 
“Ok! Se eu tivesse a chance de fazer um 
único álbum na minha vida, como ele ia 
ser?”. Então eu comecei a pensar nele, que 
ele pudesse ter várias coisas que eu gosto, 
sabe? Tipo sonoridade. Então, assim, ele 
é um álbum muito brasileiro. A minha 
maior dificuldade foi entender como que 
eu poderia misturar a música pop que eu 
gosto com a música nordestina de onde eu 
venho. Então foi um desafio muito gostoso 
descobrir isso. E aí ele passa pelo forró, ele 
passa pelo R&B... E eu fiquei muito feliz! 
Eu adoro muito o Leandro Buenno. Já 
conhecia ele desde o The Voice. Tenho 
uma admiração muito grande pela voz 
dele. Achava a voz dele muito bonita. E, 
quando eu lancei “Me diz”, eu sabia que 
essa música precisava de uma parte dois, 
sabe? De uma resposta. E aí eu convidei o 
Leandro pra participar e ele super topou. 
Ele foi um querido comigo! E quando 
ele me mandou a versão dele eu amei 
muito, não tem nem para onde fugir. Era 
exatamente o que eu queria! E é porque 
eu deixei ele muito livre... Eu não falei “eu 
quero que você faça isso”, não! Eu deixei 
ele livre pra criar e ele criou exatamente o 
que eu queria, que era uma resposta, meio 
que uma finalização. Por isso que a música 
se chama “me diz (onde que isso vai dar)”, 
porque é até aonde ela pode levar. O quê 



que ela deu, sabe? Se, na primeira versão, 
eu estou querendo entender, buscando 
respostas, nessa segunda versão as respostas 
já estão claras. Tipo, foi positivo. E fiquei 
muito feliz! As pessoas estão gostando 
muito. Eu acho que é um passo de 
maturidade no meu som. E isso me deixa 
orgulhoso!

Joaquim Júnior: Você citou agora que o 
álbum é como uma história. Qual é essa 
história?

Davi Bandeira: Ah, é a história de um 
rapaz intenso (risos)! É a minha história, 
mas não é a minha história no sentido 
biográfico. É a minha visão de coisas que 
vivi, mas não necessariamente é sobre 
mim. Às vezes é minha leitura ou coisas 
que eu estou vendo, sabe? Pessoas que 
eu estou vendo. Não é um álbum tipo 
“ai, minha visão do mundo, os meus 
sentimentos. Venham ver o que eu sinto!”, 
não! É um álbum sobre um cara que já 
viveu 30 anos, que vem do interior do 
Ceará e que sempre viu o mundo através 
dos olhos de outras pessoas e, finalmente, 
está podendo ver pelos seus próprios olhos. 
Então, essa é uma história que é muito 
minha e que fala muito isso. Teve um 
período em que eu estava conturbado com 
o meu relacionamento e isso contribuiu 
muito pra algumas canções específicas, 
mas é isso... Ele começa com uma música 
mais pop e no meio você vai encontrando 
forró, você vai encontrando o R&B, vai 
encontrando música mais romântica e 

ele chega no ponto X, que ele te leva 
para outros lugares, que têm reggae, tem 
narrativas com muito diálogo, com muita 
comunicação e acaba em uma música pop 
lá em cima também. É doido!

Joaquim Júnior: Os diálogos são 
inspirados em diálogos reais, né?

Davi Bandeira: São. Isso, sim! Porque eu 
não queria que o álbum fosse sobre mim, 
mas ao mesmo tempo não deixa de ser. E 
aí eu ia pontuando essas coisas também 
pra deixar mais verdadeiro, mais sincero, 
mais real pra quem tá ouvindo. Eu ouvi 
ele recentemente, a primeira vez todinho 
no som, e eu fiquei muito orgulhoso! Falei 
“caramba, não é que saiu um álbum bom?!” 
– essa foi a sensação que eu tive.

Joaquim Júnior:  A ideia inicial 
era ter lançado o novo projeto 
um tempinho atrás – algo que foi 
interrompido temporariamente por 
conta da pandemia de covid-19. Nesse 
período você fez algumas modificações 
nele. Como foi esse processo? Quais 
mudanças esse processo criativo 
percorreu?

Davi Bandeira: Quando a gente começou 
a pensar no álbum, foi no final de 2019, 
enzo e eu. Tem três anos isso. E aí, de cara, 
a gente já sabia que ele ia ter brasilidades, 
que ele ia ser um álbum brasileiro. A gente 
tinha acabado de fazer a versão de “Assim 
caminha a humanidade”, do Lulu Santos, 
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mas eu tinha um EP pra lançar, que já 
estava pronto. Eu lembro de ouvir a versão 
e dizer “Eu gostei muito, eu gostei muito! 
Isso ‘tá muito bom! É o que eu quero 
fazer: eu quero fazer um álbum assim, todo 
brasileiro”. E aí a gente teve essas ideias. A 
gente não sabia quando ia começar a fazer, 
só tinha as ideias – e veio a pandemia. Na 
pandemia, a gente teve que parar tudo, 
ninguém sabia mais o que que ia fazer da 
vida... Foi aí que a gente resolveu começar 
a produzir o álbum. A primeira música 
que eu escrevi pensando no álbum mesmo 
foi “Louco de amor. Foi a primeira real, 
nem sabia que ia ser um feat com Romero 
Ferro. Depois que eu escrevi eu falei 
“Caramba! Isso ia ficar muito legal com 
o Romero”. Eu nem lembro se a gente já 
era amigo, porque a gente virou amigo na 
pandemia, não lembro bem. Foi a primeira 
música que eu escrevi com o Danilo 
Morais, que também foi meu parceiro no 
álbum. O álbum foi basicamente escrito e 
produzido por três pessoas: por mim, pelo 
Danilo, que é conhecido artisticamente 
como Dan Morais, e o enzo dicarlo, que é 
quem produziu todas as músicas e eu fiz a 
coprodução junto com ele. Isso, inclusive, 
deixou que o álbum ficasse mais verdadeiro 
e mais real, porque não foram muitas 
pessoas, não foi cada um contribuindo um 
pouco... Foram três pessoas, basicamente. 
Era o núcleo. Então nós três sabíamos 
aonde o álbum ia chegar... Na verdade, 
a gente não sabia aonde ele ia chegar, 
a gente queria um lugar pra ele chegar, 
mas a gente não fez nada tipo “ah, vamos 

fazer isso aqui que pode fazer sucesso” 
ou “vamos fazer assim”... Era como se o 
álbum fosse dos três. Isso foi muito bom, 
porque eu senti que é um projeto que ficou 
muito verdadeiro porque teve tanto amor 
envolvido também, sabe? Muito carinho de 
todo mundo.

Joaquim Júnior: E, sob uma ótica 
subjetiva, como foi o teu processo 
pessoal em meio a essa transição 
durante a pandemia? Podemos dizer 
que em “Intenso” a gente tem um Davi 
Bandeira mais maduro?

Davi Bandeira: Sim, sim! Eu percebo 
essa maturidade não só como profissional, 
mas como pessoa também. Isso é muito 
perceptível pra mim. E eu tenho certeza 
que eu estou na minha melhor fase como 
artista. Eu sempre trabalhei muito, mas, 
ao mesmo tempo que eu ia trabalhando, 
eu estava tentando viver – e eu acho que 
eu não vivi muito como pessoa, porque 
eu estava sempre buscando algo. Eu não 
me arrependo, porque foram as minhas 
experiências que me levaram a chegar a 
ser quem eu sou hoje, mas eu me sinto 
muito pleno enquanto pessoa mais madura 
e como profissional também. Sinto que eu 
encontrei a minha voz, encontrei o meu 
som, encontrei meu jeito de fazer música 
e que isso me deu uma tranquilidade 
maior. Antes eu ficava com medo de 
as coisas serem muito datadas, de estar 
ficando velho e não sei o quê... Eu tinha 
esse medo! E, hoje, não. Então acho que 
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“Intenso” representa... Ele começou, na 
verdade! Começou a pegar essa fase e acho 
que eu, enquanto produzia o álbum, ia 
me descobrindo como homem mesmo, 
assim, tipo: “Ah, porra, não sou mais um 
menino mesmo!”. E isso foi muito reflexo, 
por exemplo, quando a gente veio fazer 
o material visual do álbum. A gente fez 
em agosto. Eu olho e fico “caramba, que 
lindo!”. Estou orgulhoso! É um processo 
de maturidade que eu vivi enquanto 
trabalhava artisticamente. E isso foi muito 
bom.

Joaquim Júnior: Falando em ensaio 
visual, você fez um ensaio com a 
Yellow! Como foi? Conta pra gente!

Davi Bandeira: Então, fizemos um ensaio 
e foi muito legal! Trabalhei com o Gabes 
Men e trabalhei com estilistas maravilhosos 
também que fizeram todo esse processo 
com a gente. Foi divertido! A gente foi 
para o Parque Ibirapuera, em São Paulo, 
e fotografou a tarde toda. Foi leve, foi 
natural! Já conhecia o Gabes. Ele fez as 
fotos do álbum, o material do álbum. A 
gente se inspirou nessa ideia de “Intenso”, 
ao mesmo tempo buscando referências 
mais fashion, de coisas que eu gosto e que 
ele gosta também. Basicamente, adoro 
coisas dos anos 90. Então a gente estava 
buscando um pouco dessa brincadeira. 
Tudo bem que o álbum é mais tropical, 
mas a gente foi pra um lugar frio, porque 
o álbum também tem esse lado mais 
melancólico. Então a gente brincou como 

se fosse um grande jardim. Eu gostei muito 
do ensaio. Ficou lindo!

Joaquim Júnior: Teu primeiro álbum 
é intitulado “Ariano”, em referência 
ao signo de Áries, conhecido pelo 
temperamento forte. Teu segundo 
álbum foi batizado por “Intenso”, que 
se refere a algo excessivo, abundante... 
Se, como dizem, “para bom entendedor 
meia palavra basta”, podemos 
interpretar que ambos se conectam?

Davi Bandeira: Total! Eu não sou uma 
pessoa que tem temperamento forte... 
Eu sou uma pessoa leve e tranquila. E eu 
acho que o ariano tem uma característica 
que é a determinação. É muito pontual 
e isso é muito forte nele. Eu sou uma 
pessoa muito determinada e muito intensa 
também, sabe? Eu gosto de viver muito o 
momento. Como eu falo na música: “eu 
corro muito rápido”. E esse correr muito 
rápido não é só numa corrida, assim, com 
os pés... É na vida! Na música eu falo 
“Eu corro muito rápido, às vezes eu me 
perco, eu sou intenso! Mesmo que eu não 
assuma, há perigo aqui dentro”, porque 
há perigo no caminho em que eu vou 
vivendo, vou correndo, vou buscando. Eu 
sempre busquei! Eu saí de um lugar muito 
problemático enquanto vida, enquanto 
sociedade e eu não sabia aonde eu ia 
chegar. Então eu sempre senti que vivia 
um perigo constante na minha vida toda. 
Isso é uma sensação que sempre me rondou 
muito. Então eles estão conectados, sim. 
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Como eu falei, eu acredito que “Intenso” 
é um Davi mais maduro, mas eu gosto de 
olhar pra o Davi do “Ariano” e ver que ele 
estava tentando, começando, que tem umas 
mensagens bonitas. Era um Davi mais 
jovem, sem muita experiência de vida, mais 
encantado com as coisas do mundo. Eu 
gosto de olhar pra trás e dá vontade de dar 
um abraço nele. Sempre que eu vejo um 
vídeo antigo meu eu fico querendo dar um 
abraço em mim mesmo. É uma sensação 
que eu tenho, tipo “não vai aí, cara... Um 
dia a gente chega em algum lugar”. E 
“Intenso” é o lugar que o Ariano sonha em 
chegar.

Joaquim Júnior: Após a aglomeração 
de pessoas voltar a ser permitida, você 
realizou alguns shows por algumas 
cidades no Brasil. Como foi reencontrar 
o público?

Davi Bandeira: Fizemos alguns shows 
em Juazeiro, São Paulo, Curitiba e Rio 
de Janeiro. Reencontrar o público foi 
incrível! Primeiro, porque tem sido uma 
experiência nova pra mim. Eu nunca tinha 
me apresentado pra um grande público 
como tem acontecido agora, por conta dos 
festivais. Tem sido muito emocionante! 
Como eu falei, eu estou numa fase muito 
seguro de mim mesmo como artista. Então 
agora eu não tenho tantos medos como eu 
tinha antes, quando eu duvidava muito de 
mim mesmo por conta de muitas coisas que 
eu tive que passar pra construir a minha 
carreira. E hoje eu tenho uma segurança 

bem maior sobre o que eu quero, sobre 
como eu quero fazer. Então encontrar 
as pessoas ao vivo, nesse momento, tem 
sido muito divertido. Tem sido um sonho 
realizado! É muito bom cantar e olhar para 
as pessoas.

Joaquim Júnior: Quais são teus planos 
com “Intenso”? Podemos esperar novas 
shows ou até mesmo uma turnê?

Davi Bandeira: Meu sonho para 2023 
é fazer shows, tipo uma turnê, e as 
experiências desse ano só me fortaleceram 
a querer botar esse projeto pra frente. Acho 
que depois de “Intenso” sair, a gente tem 
muita coisa engatilhada ainda, tem o álbum 
deluxe que vai sair também com algumas 
canções especiais. E tem a turnê, que o 
sonho de minha vida sempre foi fazer uma 
turnê. “Intenso Tour” vem aí, em 2023... 
Meu Deus!

Joaquim Júnior: Uma característica 
sempre evidente em teus trabalhos é 
a parceria com profissionais do Cariri 
cearense, que é tua terra natal,  além 
também de com profissionais de São 
Paulo, que é onde você busca um novo 
espaço. Isso se repete no atual projeto?  
Quem está por trás de “Intenso” e como 
isso é possível?

Davi Bandeira: Para mim é muito 
importante sempre saber de onde eu vim 
e onde eu aprendi a ser artista. O Cariri 
Cearense é um lugar onde eu acredito 
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que tem muitos artistas. Não é que eu 
acredite, que eu acho que tenha... Eu 
acredito nos artistas que existem aqui e nos 
que ainda vão vir. Então, quero sempre 
colaborar com as pessoas daqui: já fiz um 
projeto com uns amigos sobre releituras 
de forró das antigas, clássicos do forró; e, 
no meu álbum, obviamente tem amigos, 
que é a Banda Nazirê, que são três amigas 
maravilhosas, e Dan Morais, que compôs 
comigo quase todas as músicas do álbum. 
E essa é minha contribuição pra levar a arte 
do Cariri sempre comigo. Porque o meu 
trabalho, na verdade, é uma arte caririense. 
E estou feliz em poder levar para o Brasil.

Joaquim Júnior: Isso também acontece 
com os videoclipes, né?

Davi Bandeira: Pois é! Quase todos os 
videoclipes, com exceção do feito com 
Leandro Buenno, fizemos no Cariri. É 
doido porque as pessoas não acreditam 
que foram feitos aqui. Sim, gente, tem 
pessoas capazes de fazer trabalhos incríveis 
assim no interior do Ceará. Isso me dá 
muito orgulho! Tem uma galera muito 
boa musical, do audiovisual, do teatro, da 
dança...

Joaquim Júnior: Você já citou algumas 
parcerias feitas agora para “Intenso”. 
Como é que surgiu a iniciativa pra que 
elas fossem estabelecidas? Você citou 
nomes como Nazirê, Leandro Buenno, 
Romero Ferro... Como foi trabalhar 
com essa galera?

Davi Bandeira: Foi bem legal! Eu já 
era fã de todo mundo. Acho que por 
isso o convite, sabe? O Romero Ferro 
é um artista pernambucano que eu sou 
apaixonado pelo trabalho dele há muito 
tempo. E foi algo muito orgânico. Quando 
a música ficou pronta eu falei “caramba, 
isso ia ficar muito legal com o Romero!”. 
Tem o lance de sermos dois artistas 
nordestinos: ele do Pernambuco e eu do 
Ceará. Vizinhos! Romero está comigo em 
“Louco de amor”. Foi a primeira música 
do álbum que eu escrevi. As meninas do 
Nazirê, que eu também sou fã há muito 
tempo e sempre quis fazer um som com 
elas. Tanto elas como o Dan Morais, a 
gente está junto na faixa “Fortaleza”. Ela é 
uma faixa meio doida, que vai brincando 
e passa por diversos sons. Eu queria botar 
um reggae no meio, que é uma coisa que 
eu estava tipo “tirando onda”. Quando eu 
me envolvi com uma pessoa um tempo 
atrás, eu falei “ah, meu filho, você pode 
é tentar, mas você não vai encontrar 
igual ao boyzinho do Ceará! Pode é 
procurar, porque os boys do Ceará são 
diferenciados”. E são mesmo! Eu tinha 
escrito isso e pensei “cara, isso aqui dá 
um reggae. E se eu chamar as meninas 
pra cantar? Do nada elas aparecem ‘ah, 
na prainha eu vou beijar’” – e foi isso. Do 
nada elas aparecem cantando! Essa música é 
como se eu estivesse andando de moto pelo 
Ceará. Eu vou bater em Fortaleza e acabo 
tocando violão na praia com Danilo. Essa 
é a viagem da música. Eu saio lá de São 
Paulo, venho pra o Juazeiro e vou parar em 



Fortaleza.

Joaquim Júnior: E sobre o álbum, você 
tem alguma música favorita?

Davi Bandeira: Eu mudo. Toda hora eu 
fico mudando, porque eu realmente gosto 
de todas as músicas. Nenhuma música foi 
pra “encher linguiça”, nenhuma música foi 
obrigada, fui eu quem fez tudo. Então eu 
não consigo escolher uma específica. Eu 
gosto muito de “Eu vou chorar dançando”, 
“Praga”... Mas aí eu ouço outra e gosto, 
sabe? Toda hora muda a música favorita. 
Eu não consigo escolher.

Joaquim Júnior: Agora é uma pergunta 
mais ampla, relacionada a tua carreira 
artística. Como a gente sabe, o mundo 
das artes não recebe tanto investimento 
quanto deveria – o que impede que 
muitos artistas cresçam. Como é, 
para você, trabalhar sendo um artista 
independente? E como foi todo esse 
planejamento para que “Intenso” 
ganhasse vida?

Davi Bandeira: É um desafio, porque, 
além de artista, sou meu próprio 
empresário. De certa forma eu gosto disso, 
porque eu queria desenhar meu trabalho 
artisticamente antes de apresentar para 
gravadoras e escritórios. Foi algo que 
eu bati o pé e falei “não, eu quero ter o 
controle disso agora”. E estou feliz porque 
eu estou conseguindo realizar tudo que eu 
planejei há uns três anos. Foi um desafio. 

Tem coisas que eu queria fazer e eu não 
consigo porque eu não tenho dinheiro. Eu 
tenho que me virar nos trinta, tenho que 
trabalhar com outras coisas pra conseguir 
dinheiro e bancar o trabalho artístico. Mas 
é o que eu quero fazer, então tem que ser 
feito. Eu não tenho outra opção de vida.

Joaquim Júnior: Continuando, de uma 
forma geral: quais são teus planos para o 
futuro? Quais são teus sonhos artísticos?

Davi Bandeira: Quero continuar 
gravando, quero fazer turnê, quero me 
aventurar no audiovisual também, quero 
fazer cinema. É basicamente isso.

Joaquim Júnior: E agora, para finalizar, 
peço que você deixe o convite pra 
que as pessoas conheçam mais o teu 
trabalho e conheçam mais também 
sobre a tua intensidade.

Davi Bandeira: Espero que vocês possam 
ouvir meu álbum “Intenso”. É algo muito 
bom – algo muito bom mesmo – algo 
feito com muito carinho! E que vocês 
possam imergir na minha intensamente 
intensidade.

Joaquim Júnior: Quer acrescentar algo?

Davi Bandeira: Estou feliz por a gente 
estar colocando “Intenso” no mundo e 
espero que as pessoas possam ouvir. Quero 
que muita gente ouça e estou com muita fé 
que muita gente vai ouvir esse álbum.
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