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  Ser fã é fazer parte de um universo único. É encontrar
pertencimento e possibilidades. É conhecer pessoas e culturas,
crescer e moldar sua própria identidade. É conhecer trilhas e
linguagens que por outros meios talvez não chegassem até você. 
  Apesar de trazer cinco histórias de pessoas totalmente diferentes,
este livro-reportagem, relata um gigantesco amor em comum,
desenha linhas paralelas que nunca se encontraram, mas que
passaram pelo mesmo caminho, que foram tocadas pelas vozes
douradas do BTS, um grupo pop coreano de sete jovens, que vem
conquistando o mundo e mudando vidas.  
  Muito mais do que a maior Boyband da atualidade, o septeto tem
quebrado não apenas as barreiras culturais através do K-pop, mas
também os estereótipos e obstáculos sociais, com a magia de suas
canções e personalidades. Suas músicas transmitem mensagens
diversas, incluem temas como o empoderamento feminino,
injustiça social e saúde mental, temas incomuns na Coréia do Sul
culturalmente conservadora, temas que conversam com o público,
que tocam seus corações. 
  O BTS, é uma fonte infinita de inspirações, mas a responsável por
reunir todas as histórias presentes neste livro, aconteceu no dia 24 

A P R E S E N T A Ç Ã O
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de setembro de 2018, na 73ª Assembleia das Nações Unidas,
quando RM, líder do grupo, compartilhou um pouco da própria
história. RM, relatou sua adolescência e os medos que sentiu, os
silêncios que sofreu enquanto crescia. Também contou sobre como
a música o ajudou em suas fases, como através dela ele pode se
reconstruir e se encontrar. RM, discursou sobre aceitação entre os
jovens, amor próprio, e incentivou as pessoas a falarem por si
mesmas, a usarem sua voz, contarem suas histórias.  
  E assim, nas próximas páginas você encontra essas histórias, você
encontra carinho e afeto, lugares seguros e histórias com
momentos tristes, mas, com finais felizes, porque uma vez que se
encontra o BTS, tudo muda. 
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"Eu gostaria de perguntar à todos vocês: Qual
o seu nome? O que te anima e faz o seu coração

bater mais forte? Me conte a sua história,
eu quero ouvir a sua voz e eu quero ouvir as

sua convicções. Não importa quem você seja, de
onde você vem, a cor da sua pele, o gênero com

o que se identifica... Fale por si mesmo.
Encontre o seu nome, encontre a sua voz,

falando por si mesmo."

-�KIM�NAMJOON
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I

A CORAGEM DE ENCARAR 
O MUNDO

  Quem de nós nunca desejou ser adulto quando criança? Durante
a infância existe essa ilusão de que a vida adulta é muito melhor,
afinal, adultos não são obrigados a comerem verduras, podem ficar
acordados até tarde, não vão à escola todos os dias, e podem ouvir a
famosa “conversa de adulto”. Porém, quando crescemos
descobrimos que não há magia nenhuma em ser adulto, e como
uma troca de papéis, passamos a desejar ser criança na mesma
intensidade que um dia desejamos crescer, pensando sempre na
infância com carinho e saudade.  
  Para Lia, a história já não é bem assim. Sua infância por muito
tempo foi divertida e normal como a de toda criança. Entretanto,
um acontecimento cruel e imprevisível, fez com que todos os seus
dias mais jovens se tornassem um imenso branco em suas
memórias, trazendo para vida medos e traumas que jamais pensou
que pudessem ser superados. Mas foram, e graças a sete garotos do
outro lado do mundo. 

*

 Por questões de privacidade, o nome real da fonte será mantido em sigilo*
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O INCIDENTE E OS DIAGNÓSTICOS 
 
 Lia tinha costume de voltar para casa sozinha quando saia da
escola, não existia nenhum grande perigo onde morava. No interior
de Pernambuco tudo era calmo, e seu único medo eram as lendas e
histórias que as pessoas contavam por lá. 
 Por volta das onze e meia da manhã, horário normal que saia da
escola, um homem estranho e desconhecido atravessou a rua em
sua direção. De primeira não teve nenhuma grande reação, estava
em uma rua pública, pessoas andavam e atravessavam ali o tempo
todo. Mas quando seus pequenos olhos cruzaram com os dele, ela
soube que algo de ruim estava por vir. Como flashes, tudo
aconteceu rápido demais. Lia foi friamente espancada, perseguida e
ameaçada. 
 Sua vida e infância foram interrompidas naquele dia, nunca mais
foi a mesma. Se tornou incapaz de olhar nos olhos das pessoas, não
conseguia sair de casa, não tinha coragem de se aproximar de
ninguém além da mãe e do irmão, até mesmo seu pai era alguém
que temia, pois ele a lembrava de seu agressor, simplesmente por
também ser um homem adulto. 
 As cenas daquela manhã não saiam de sua mente, e seu corpo não
conseguia conter reações. Lia paralisava, sentia uma incontrolável
vontade de gritar, mas nenhum som saia de sua garganta,.
Desesperada, se debatia até ficar sem ar, e por fim desmaiava. 
 Logo se revoltou contra Deus e todas as religiões que carregavam
seu nome. Se era verdade o que diziam, então Deus era uma pessoa
ruim. “Isso é provação pra te aproximar de Deus”. “Você colhe o
que você planta”. Mas o que uma criança de 11 anos poderia ter
plantado para colher algo tão terrível? Que pecado ela poderia ter
cometido para receber uma provação tão cruel? Aquilo não fazia 
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sentido, a ideia de salvação da igreja não a confortava nem um
pouco.  
   Tudo era um enorme sufoco, ninguém era capaz de entendê-la.
Lia permanecia calada, aceitando todas as suposições e
diagnósticos que davam para suas crises. Síndrome do pânico,
Epilepsia, Depressão profunda, Autismo, Síndrome de Asperger.
Nada era certo. Os remédios que ingeria obrigada, não faziam
efeito, nada tirava de dentro dela o medo. Estava totalmente sem
esperanças, e silenciosamente entregue ao trauma.

A DESCOBERTA DO K-POP

  Dois anos depois, finalmente encontrou coragem para voltar à
escola, mas apesar da sutil ponta de força, as coisas ainda não
estavam normais ou fáceis. A fobia social que havia desenvolvido,
impedia que fosse à escola sozinha como fazia quando era mais
nova, e mesmo sendo localizada no bairro em que morava, ela ainda
precisava ser acompanhada até a porta do colégio.
  Naquele ano em que havia retomado seus estudos, um simples
trabalho de Geografia estava prestes a mudar o rumo de sua vida. O
tema era economia dos países, e Lia ficou responsável por produzir
um trabalho sobre a Coreia do Sul, sobre como o país havia se
reerguido depois da guerra e separação. 
  Em meio às suas pesquisas, acabou esbarrando no fenômeno K-
pop, descobriu que o entretenimento era a maior fonte de renda do
país, e que o gênero musical era responsável por movimentar a
economia da Coreia do Sul. Intrigada e surpresa com as músicas
que havia descoberto, ela decidiu mergulhar um pouco mais no
mundo Hallyu, e em um grupo de Facebook descobriu o BTS.

10
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O INÍCIO DE UMA NOVA ERA 

  Milene morava em São Paulo, era fã do BTS desde a estreia do
grupo em junho de 2013. Tinha a mesma idade que Lia, e foi a
primeira amizade dela depois de muito tempo isolada e com medo.
As duas passavam horas conversando por mensagens e vídeo
chamadas no Skype. Falavam sobre a vida, mas principalmente
sobre o BTS, Milene era como uma professora que ensinava Lia
sobre os termos e curiosidades que envolviam o grupo, e a cultura
coreana no geral. Mesmo que fosse uma amizade virtual, Lia estava
enfim socializando.
  Depois de alguns meses estudando e consumindo o K-pop, ela se
viu interessada no idioma Coreano, não demorou muito para que
começasse a estudá-lo, e como a maior parte do tempo ficava
isolada e sozinha em seu quarto, começou a aproveitar seus dias
vendo vídeos e lendo livros que a ensinassem o idioma. Percebeu
que tinha facilidade para aprender línguas, e além do coreano se
aventurou a aprender outras.  
  Seu conhecimento e seu gosto musical pela Coreia do Sul, fizeram
com que pessoas com os mesmos gostos se aproximassem dela. Já
no ensino médio, Lia não era mais tão sozinha, e com o tempo a
aproximação das pessoas deixou de ser uma coisa estranha e
intimidadora. Começou a perder seu medo e a fazer amizades, e em
2019, cinco anos depois do incidente que havia traumatizado sua
vida, decidiu sair sozinha pela primeira vez

A FORÇA DA MÚSICA

  Anualmente na capital Recife, acontece o Festival da Coreia, reali-
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zado pela Escola de Língua Coreana de Recife, com apoio da
Embaixada coreana. Em 2019, na 6º edição do festival, Lia decidiu
que iria ao evento, e para a surpresa de todos, decidiu que iria
sozinha.  
  Apesar de decidida, a viagem não foi fácil, era a primeira vez em
anos que saia de casa completamente só. Ainda tinha medos, ainda
não conseguia olhar nos olhos das pessoas, temendo que tivesse
uma crise e desmaiasse, mas algo dentro dela conseguiu ser mais
forte que tudo de ruim que o trauma instalado em sua pele causava.  
  No caminho pensou em desistir várias vezes. Teve pânico e chorou
na estação de metrô enquanto dezenas de pessoas passavam à sua
volta. Apesar disso, a música que ecoava de seu fone de ouvido, de
alguma forma lhe dava forças. Sentia que os sete integrantes do BTS
estavam ao seu lado, e assim conseguiu chegar até Recife depois de
duas horas de viagem de ônibus e algumas mais de metrô.  

O CHOQUE DE REALIDADE 

  Presenciou disputas de danças, observou oficinas, comeu comidas
típicas, e assistiu a apresentações de grupos de danças e solistas.
Tudo ia bem, Lia estava feliz e tranquila como nunca havia estado
antes, até que em meio às celebrações do festival, uma das
apresentadoras perguntou se alguém na plateia conseguia cantar
Arirang, canção folclórica tradicional da Coreia.  
 Sentiu o coração bater mais rápido, ela conhecia a letra daquela
música e era sim capaz de cantar. Havia visto o BTS apresentá-la, e
naquele tempo já sabia o suficiente de coreano para conseguir
guardar letras em sua memória. Sem pensar muito, levantou a mão
e foi até o palco. 
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  Só quando o microfone foi entregue em suas mãos, se lembrou do
medo. Não iria conseguir, não era capaz de ir tão longe daquela
forma. Mas ao seu lado, uma menina de cabelos curtos cor de rosa,
pegou em sua mão e disse que iria junto com ela, que também sabia
a letra da música. Então juntas e no centro do palco começaram a
cantar para uma plateia de mil pessoas. 
  Naquele momento a realidade caiu como um balde de água fria. A
menina que tinha medo de sair até mesmo na varanda de casa e
olhar nos olhos de desconhecidos, estava se apresentando em um
teatro lotado. Diante daquele desafio, percebeu que era capaz de
encarar o mundo outra vez, de fazer amizades, de ir sozinha para
onde quisesse, e acima de tudo, era capaz de enfrentar seus medos.  
   Lia deixou o festival como uma nova pessoa. No caminho de volta
para casa não sentiu nenhuma angústia. "Há um jeito pra mim”, foi
o que repetiu mentalmente o caminho todo até chegar em casa e
contar para seus pais o que havia acontecido.
  Anos de psiquiatria, remédios e sessões de terapia, nada nunca
havia dado a ela um mínimo de esperança, aquele momento foi
tudo o que precisou para despertar, foi o início da sua cura, do seu
renascimento. E tudo graças ao BTS, que a fez gostar mais e mais da
cultura coreana, que a fez sair da escuridão. 

UMA NOVA VIDA

Graduanda em enfermagem, poliglota autodidata, professora de
coreano para mais de 400 alunos, Lia hoje é uma nova pessoa.  
  Seus medos e experiências, mesmo que ruins e difíceis de lidar,
moldaram sua personalidade, construíram a forte e inspiradora
mulher que se tornou. Se pudesse voltar no tempo, não mudaria
nada, todas as coisas estão destinadas a acontecer por um motivo, e   
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cabe a nós seguirmos em frente, conseguirmos forças para não
desistir.  
  Lia não tem vergonha do seu passado, mas prefere manter sua
história guardada por não gostar dos olhares de piedade, das
insistências para “desabafar”, da necessidade de carinho que muitos
enxergam nela. Tudo está bem, é o que ela reforça ao fim de sua
história. 
  Hoje ela já não acompanha mais o BTS, porém, o grupo não
deixou de ter um espaço especial em seu coração, reconhece que
foi uma fase da sua adolescência, mas uma fase destinada a
acontecer, a deixar traços inesquecíveis.   
  As dores, os traumas, todos ficaram no passado. A infância foi
apagada por um mecanismo de defesa, mas isso pouco importa, a
única direção em sua vida agora é para frente. Com determinação,
força, metas e coragem, hoje ela está pronta para desbravar e
encarar o mundo. 
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II
O DESPERTAR

Brenda Belem de Melo nasceu e cresceu na ilha de Vitória, e um
fato curioso, que conta em meio a risadas, é que não esquece a
própria idade porque ela e Jungkook, integrante do BTS, nasceram
no mesmo ano, 1997. Com um pai professor de educação física e
treinador, era muito comum para Brenda confundir sua idade, já
que nas competições esportivas em que seu pai participava, a idade
era contada de maneira diferente.
  Desde pequena, sempre foi uma garota tímida e de poucos
amigos, não convivia muito com outras crianças, e o ambiente nada
saudável que enfrentava em casa, acrescentavam pontos a mais
para sua timidez e reclusão. Apesar de muito amada pelos pais, o
relacionamento dos dois se resumia em incansáveis brigas que
deixavam a casa uma bagunça, pois o calor da raiva era descontado
em qualquer objeto que estivesse no campo de visão de ambos.
Naquela época Brenda gostava de ler e também de criar histórias. A
maior parte do tempo passava dentro da própria imaginação. Anos
depois descobriu que as histórias que vivia em sua mente significa-
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vam muito mais do que um simples hobbie, eram na verdade um
mecanismo de defesa para fugir da sua realidade, das brigas que
ouvia. Chamado de maladaptive daydreaming ou síndrome do
devaneio excessivo, esse conceito da psicologia descreve pessoas
que fazem uso de fantasias ou sonhos para se isolar da realidade ou
fugir de um conflito interno.
  Mas apesar disso, leitura e livros eram mesmo sua grande paixão, e
claro, sua válvula de escape. Depois do nascimento de sua irmã
Aline, ela e a família começaram a mudar de uma casa para a outra,
fato que até hoje não sabe o real motivo. As mudanças eram
praticamente anuais, tanto de casa quanto de escola, e ao todo
foram dez mudanças desde a pré-escola até a faculdade.
Entretanto, mesmo odiando todo o processo de empacotar,
carregar caixas, e ao longo do caminho perder objetos, as mudanças
de escola a deixavam animada para conhecer uma nova biblioteca,
seu maior orgulho era ter pelo menos duas fichas de empréstimo de
livros preenchidas na biblioteca de cada escola que passava.
  Mais tarde, começou a produzir suas próprias histórias e também
a adaptá-las para a área de quadrinhos e games, setor pouco
distante da literatura. Mas antes de chegarmos nessa parte da
história de Brenda, é preciso falar sobre os caminhos que a
conduziram até suas reais paixões, um caminho que foi descoberto
graças a um empurrãozinho do BTS, que como ela mesma diz,
apareceram na hora certa. 

VIAGENS, SEPARAÇÕES E JIU JITSU 

Quando meninas se aproximam dos 15 anos, os planos para uma
grande festa em comemoração começam logo cedo. Uma extensa
lista de convidados, um cardápio variado, decoração carregada de 
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flores e cores, e o aluguel de no mínimo dois vestidos para serem
usados ao longo da festa, são os primeiros itens de um checklist.
Mas Brenda não tinha muitos amigos, e metade de sua família
morava em outro estado, sua festa seria uma reunião bem pequena
e exclusiva, por isso não viu muito sentido, e decidiu comemorar
seu aniversário em uma viagem para Disney.
   Aos 12 anos, fez um curso de inglês. Sua mãe havia encontrado um
anúncio que dizia “Aprenda inglês em 18 meses”, e quis matricular a
filha, mas o curso era apenas para pessoas maiores de 18 anos, e só
com muita insistência, determinação, “bateção de pé”, e juras de
que ela era uma garota disciplinada e inteligente, foi que Brenda
conseguiu ser matriculada. Quando concluiu o curso, a escola
acabou abrindo turmas para crianças, Brenda fez história. 
  Então, em 2012, quando viajou com o pai para Disney, já sabia
inglês o suficiente para se divertir e se comunicar sem problemas. O
único problema daquela viagem era que quando voltasse para casa,
seus pais se divorciaram, e sua mãe iria embora para Bahia, onde
sua família morava. Recebeu a notícia através da mãe alguns dias
antes de viajar, e apesar do aperto no coração por ter que ficar
longe dela, se sentiu também aliviada, o clima em sua casa deixaria
de ser pesado, e as brigas não iriam mais acontecer, era triste se
despedir, mas também o melhor para todos. 
  Alguns meses depois da separação, seu pai decidiu que ela
precisava praticar alguma atividade, algo que preenchesse seu
tempo, que servisse como uma distração. Mas ao invés de consultá-
la, simplesmente matriculou Brenda em uma aula de jiu jitsu, e a
avisou apenas no dia, minutos antes do início da aula. Ela não se
incomodou tanto assim, apenas vestiu o kimono que lhe foi
entregue, e seguiu seu pai. 
  Durante o trajeto até a academia, tentou adivinhar que tipo de ce- 
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nário encontraria quando chegasse ao local da aula. “Pensei que
seriam várias crianças e um professor velhinho", conta. Porém, para
sua surpresa, todos os alunos eram homens fortes e altos, ela se
sentiu como um grão de arroz no meio de vários "armários", e uma
pontinha de medo a fez querer voltar para casa, mas entre todos
eles, praticamente escondida do outro lado da sala, estava uma
garota que a fez ter coragem de ficar.
  As aulas acabavam tarde da noite, mais ou menos por volta das
22h, e por morar a duas quadras de distância do local, os alunos
mais velhos se revezavam para acompanhar Brenda até sua casa,
Uma memória que guarda desse tempo, é que todos eles durante o
caminho costumavam incentivá-la a não desistir. No início achava
que era uma coisa combinada entre eles, mas era, ou não, afinal,
não sabemos muito bem como funcionam as ironias da vida, pura
coincidência. E tanto por gostar do esporte, quanto por incentivo,
Brenda não desistiu, e hoje é a única mulher que seu professor já
graduou faixa roxa.
  Paralelo às aulas de jiu jitsu, o divórcio dos pais e a viagem para
Disney, o final do ensino médio se aproximava e as dúvidas em
relação ao futuro também. Brenda não fazia ideia de qual curso
escolher, a pressão em relação a isso era imensa, não podia decidir
qualquer coisa, a escolha moldaria todo seu futuro, e por isso
acabou, por uma grande insistência de sua mãe, decidindo que
estudaria medicina. 
  Sem muito ânimo e vontade, se matriculou em um curso
preparatório para estudantes de medicina, permaneceu nele por
dois anos, até que em 2015, o BTS entrou em cena, e a vida de
Brenda decolou para lugares que ela não imaginava.
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“EI VOCÊ, QUAL É O SEU SONHO?”
 
  Amante de K-pop desde 2013, Brenda já estava familiarizada com
o estilo musical, também já tinha ouvido falar do BTS, mas não era
seguidora. Por ser fã da chamada segunda geração, fase marcada
por um maior investimento das gravadoras em transformar o k-pop
em produto de exportação, e pelos surgimentos dos clássicos e
eternos grupos dos anos 2000, TVXQ, B.A.P, Girls Generation, 
 Super Junior, entre outros, o hip hop, gênero que o BTS dominava
na época, não a agradou nem um pouco. 
  Mas em 2015, quando B.A.P, seu grupo favorito, entrou em hiatus,
a busca por uma nova banda que preenchesse o buraco deixado por
eles, a fez esbarrar com o BTS outra vez, e de novo as músicas não
fizeram com que ela gostasse do grupo. Mas uma insistência
“divina” não a deixou desistir, e ao invés de só escutar as músicas
naquele idioma que não entendia nada, resolveu também olhar
traduções de algumas canções.  
  No More Dream, We Are Bulletproof pt. 2, N.O, as mesmas
músicas que havia escutado antes e não gostado, de repente
estavam despertando nela lágrimas e questionamentos. As letras 
 falavam sobre sonhos, desafiavam as pessoas a viverem suas
verdades, a encontrarem seus próprios caminhos ao invés de
passarem a vida fazendo o que é esperado ou ditado pela sociedade.
Essas e muitas outras frases, fizeram Brenda se perguntar pela
primeira vez na vida, e também a tomar decisões. Largou o pré-
vestibular, a ideia de que queria se formar em medicina. Decidiu
que queria cursar arquitetura, e assim fez. 
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UMA LIGAÇÃO NADA SUSPEITA
 
  Brenda já havia começado a faculdade, as coisas iam bem, se sentia
no lugar certo, até que recebeu uma ligação “nada suspeita”, como
ela mesma rotula, acerca de uma bolsa do governo que havia
recebido. Tentou pedir mais informações sobre como tinha
conseguido aquela bolsa, e como os dados dela tinham chegado até
eles, mas o tópico era sempre desconversado, apenas pediam que
ela fosse até determinado endereço para uma conversa pessoal e
mais esclarecedora. 
  Por ser curiosa, e porque o endereço ficava em uma avenida
principal, onde poderia sair correndo e pedir por ajuda caso fosse
preciso, Brenda foi até o local onde supostamente havia ganhado
uma bolsa, para entender toda a situação e o que realmente
queriam lhe oferecer. 
  Uma série de cursos foram expostos a ela, mas um específico, e
super aleatório as coisas que ela gostava, chamou sua atenção.
Videogames. Ela não jogava nenhum tipo de jogo, também não
tinha amigos que fossem fãs de videogames naquela época, e não
fazia ideia do motivo do seu súbito interesse. Mas seus olhos
brilharam com a descoberta de que um arquiteto também poderia
atuar na área de design de jogos, e saiu daquele lugar, afinal, era um
ambiente meio suspeito, certa de que era aquilo que queria fazer, e
focou seus trabalhos e metas naquele setor. 
  Hoje ela já é formada em Arquitetura, tem uma bolsa para
trabalhar na área de jogos, que é meio “secreta” e ainda não pode
ser muito bem divulgada, possui um estúdio indie de jogos, onde
adapta algumas das histórias de fantasia que já escreveu, e no seu
tempo livre escreve webtoons como hobbie. 
  A anos é discutido o poder da música, como ela é capaz de mover,
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inspirar e mudar pessoas, além de fazer bem para a alma e até
mesmo para o corpo físico. Brenda acredita que se não fosse pelas
músicas do BTS, ela não teria despertado, estava em um estado
apático, onde levava a vida e a rotina como uma coisa automática,
sem muita emoção. O BTS serviu como um gatilho, como uma
sirene bem alta a despertando na hora certa, porque eles sempre
aparecem assim na vida de cada fã, na hora certa. 
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III

A HISTÓRIA DE 
UMA ESCRITORA

  O ano era 2005, Crepúsculo, obra da escritora Stephenie Meyer,
chegava às prateleiras das livrarias. Logo se tornou uma imensa
febre mundial que deu origem aos filmes da saga, fanfics que
começavam a surgir na época, e também à carreira de escritora de
Dayane Dutra, que ao concluir sua leitura, fechou as páginas do
livro totalmente convicta de que também poderia escrever um
romance como Crepúsculo.   
  Aos 15 anos criou sua primeira história, uma fanfic ambientada no
mesmo cenário de Crepúsculo, mas com personagens originais
criados por ela mesma. Seu público ainda era bem pequeno, a irmã
mais nova era quem lia tudo em primeira mão, e em seguida,
Dayane imprimia as páginas de sua história e levava para um grupo
de amigas que revezavam a leitura entre si na escola.  
  Após descobrir o site Nyah Fanfiction, o público aumentou, além
da irmã e das amigas, um grupo de 20 pessoas acompanhavam seus
romances adolescentes baseados em Crepúsculo, e em suas ilusões
e expectativas amorosas. Dayane ficava imensamente feliz quando  
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recebia um “continua” nos comentários, era o suficiente para ela
ser fiel as atualizações da história. Fazia tudo por diversão, sem
grandes pretensões, sem imaginar a grande escritora que se
tornaria anos depois.

ENEMIES TO LOVERS

  Em 2016 Dayane se mudou para uma nova casa e por um
determinado tempo ficou sem acesso à internet. Sua única fonte de
entretenimento era um canal que passava videoclipes o dia inteiro.
Naquele ano o BTS estava começando a crescer globalmente, e
Dayane detestava como naquele canal só passava músicas do grupo
porque era o que o público mais pedia. Já tinha conhecimento do
septeto, pois havia presenciado o debut deles em 2013, mas não
teve uma conexão imediata, naquele tempo o BTS ainda era um
grupo predominante de hip hop, e o gênero não era um dos
favoritos de Dayane. 
  Entretanto, em uma das tardes em que reclamava mentalmente
“Meu deus, BTS de novo”, Day, como é carinhosamente chamada
por todos, sentiu algo despertar dentro de si ao ouvir a música Save
Me. Ao contrário das vezes em que se sentiu irritada por ter que
ouvir BTS o tempo todo, ela se pegou esperando todos os dias pelo
videoclipe. 
  Ela e a irmã mais nova, Nayane, já conheciam o gênero K-pop
desde 2009. Por influência de uma amiga, ambas passavam tardes e
madrugadas assistindo programas de variedades e telenovelas
coreanas. Mas diferente da irmã, Day não se considerava Kpopper,
muito menos army, porém, tudo mudou quando Blood Sweat &
Tears, entrou em cena.
  Uma batida contagiante com letra chiclete, acompanhados de um 
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de um videoclipe repleto de cenários luxuosos com lustres e
pinturas renascentistas. Dayane ficou maravilhada e viciada logo na
primeira vez que assistiu Blood Sweat & Tears, e assim mergulhou
fundo no universo do BTS.
 

O MUNDO DAS FANFICS

  Fanfic é uma coisa que todo grande fã de algum artista acaba
consumindo em um determinado momento da vida. Fanfic de
livros, de filmes, de bandas, a internet está repleta dessas histórias
que às vezes se tornam grandes sucessos, mas que em outras vezes
acabam sendo um tanto quanto problemáticas. 
  Ainda sem internet e desempregada, Dayane se encontrava todos
os dias em um grande tédio. Sozinha a maior parte do tempo, e sem
novos livros para ler, ela acabou embarcando no mundo das fanfics
e nessa aventura se deparou com um padrão estranho.  
  Histórias fetichistas, relacionamentos abusivos, amores tóxicos.
Quanto mais buscava, mais tópicos como estes encontrava, era
difícil achar histórias que fossem boas e fora desse padrão. Então,
como uma boa Geminiana de mente brilhante, decidiu escrever sua
própria fanfic, uma fanfic do BTS.
  O iPhone velhinho e cansado, como ela mesma descreve, era seu
único meio para escrever e publicar na plataforma Spirit Fanfics,
mas depois do aparelho queimar, Dayane teve que encontrar uma
nova alternativa para não deixar seus seguidores esperando. Foi aí
que começou a frequentar a Lan House duas vezes na semana,
passando cerca de duas a três horas escrevendo. 
  A fanfic Dreaming about Park Jimin, terminou com 40 capítulos e
80 favoritos. Os números, que se comparados com os que ela tem
hoje, podem ser considerados pequenos, foram os mais importantes 
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que já teve em sua vida, pois por trás do seu sorriso de escritora
feliz, estava um casamento conturbado prestes a desabar, e tanto o
BTS, quantos os leitores da época, foram o abrigo de Dayane.
 

COMEÇOS E RECOMEÇOS

  Em 2011, Dayane conheceu Alessandro, os dois eram estagiários da
mesma empresa, e Alessandro era alto como os atores das
telenovelas coreanas que ela assistia. Apesar de tê-la chamado a
atenção, Dayane não fez nenhum movimento em relação a ele, mas
um trabalho em grupo e um ônibus quebrado, acabou aproximando
os dois como um bom e velho “conto de fadas”, e o príncipe dessa
história também não foi nem um pouco tímido ao deixar pistas.  
  “Você acha que é possível gostar de uma pessoa e amar outra?”.
Foi com essa frase que Dayane suspeitou que o, até então colega de
trabalho, tinha interesse, ou melhor, estava apaixonado por ela. E
depois de analisar todas pessoas da turma de estagiários, ela teve a
mais plena certeza de que só poderia ser ela a garota que ele estava
apaixonado. 
  A pergunta martelou em sua cabeça por dias, até que criou um
plano, mandaria mensagem perguntando a ele, se era dela que ele
gostava, e se a resposta fosse não, diria que era apenas um teste pra
tentar fazê-lo contar a verdade, àquela altura os dois já eram bem
amigos. 
  E para a não surpresa dela, afinal, Dayane já suspeitava, a
confissão veio junto com um pedido para que os dois conversassem
sobre o assunto, mas havia um pequeno obstáculo para a união dos
dois, Alessandro estava em um relacionamento sério a três meses.  
  No dia seguinte, em frente a um lago, os dois conversaram por
quase três horas, e Dayane foi sucinta ao dizer que jamais ficaria 
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com alguém comprometido. Se quisesse algo com ela, que ficasse
solteiro e depois batesse em sua porta. E assim ele fez. Em um
domingo onde Day estava viajando e seu celular ficava fora de área
a maior parte do tempo, Alessandro conseguiu entrar em contato
com ela e dizer a novidade. 
  Dois anos depois os dois se casaram, e tudo ia bem, até que
Alessandro perdeu o pai e a mãe em 2018, as mortes ocorreram em
uma diferença de 10 meses, e o luto tomou conta de sua sanidade.
Ele se tornou 100% responsável pelos irmãos, e foi afastando
Dayane cada vez mais.
  O relacionamento já estava pesado, praticamente na beira de um
colapso, até que uma traição fez as coisas caírem de vez. Em
consequência a isso, os dois acabaram se divorciando, e no mesmo
dia em que os papéis da separação chegaram até Dayane, ela foi
banida do Spirit Fanfiction, perdendo ao mesmo tempo as duas
coisas mais importantes de sua vida. 
  Se sentiu humilhada, traída e enganada, colocava Alessandro em
um pedestal, e o achava demais para ela. Com os dias difíceis,
percebeu que havia depositado muito no BTS, estava quase que
dependente deles para esquecer os problemas que enfrentava. Se
deu conta de que estava no caminho errado, assistindo a felicidade
deles enquanto estava amargurada com a própria. E como um
despertar, ela tomou a decisão de cuidar de si. Saiu, conheceu
pessoas, viveu a vida, recuperou a autoestima e descobriu sonhos
que realmente queria realizar. 
  Três meses depois Alessandro a procurou, pediu que os dois
voltassem, e voltaram. As razões para o perdão de Dayane poderiam
ser citadas, mas cada um entende da sua própria história, das suas
crenças e visões. O julgamento é um hábito quase inevitável do ser
humano, e uma mulher que perdoa a traição do marido, é um alvo  
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fácil de olhares tortos.  
  Mas graças ao perdão, as longas conversas e condições, Dayane
hoje é mãe de dois meninos, Kael, o primogênito, e Ian Jeon, que
carrega uma homenagem ao integrante mais novo do BTS, Jeon
Jungkook.

A ESCRITORA DAYANE

  Na construção de sua carreira e da pessoa que é hoje, o BTS teve
um papel fundamental para Dayane. Graças a eles surgiram as
inspirações para suas fanfics. Hoje ele é uma escritora profissional
aos 29 anos, com o propósito de levar amor, auto estima, e sonhos
para as pessoas através de sua escrita. Se não fosse o BTS, essa
vocação provavelmente ficaria perdida em algum lugar dentro dela,
suas histórias, que em sua totalidade são inspiradas nos membros
do grupo, jamais existiriam, e ela não teria tocado o coração de
tantas pessoas como fez ao longo de todos esses anos escrevendo.
  Jamais imaginou que chegaria onde está agora, tudo começou por
simples diversão, por estar entediada a tarde, e indignada com as
histórias bizarras da internet. Escrever era apenas um hobbie, mas
hoje percebe que todos os caminhos, todos os tombos e decepções
a levaram para esse lugar.
  Day tem orgulho da sua trajetória, e entende que ser escritora é
seu propósito de vida, além de ser mãe de dois meninos adoráveis, é
claro. Atualmente na plataforma wattpad, suas dezessete histórias
somam mais de um milhão de leituras, e seu livro físico As Palavras
Que Reservei Para Você, vendeu mais de 350 cópias. 
  Agora seus laços com o BTS são de gratidão. Os sete garotos são
uma família da qual ela ama e faz parte.
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  “É natural conhecer e perder pessoas ao longo das nossas vidas,
mas esse número de pessoas aumenta drasticamente quando você
muda de cidade várias vezes, sendo mais exata, a cada dois anos.
Minha vida foi exatamente assim. Por 18 anos morei em sete cidades
diferentes, totalizando nove mudanças, e em meio a tudo isso,
milhares de pessoas passaram pela minha vida, mas poucas ficaram
ou mantiveram contato. Isso é uma coisa quase inevitável porque
não há quem culpar, apenas o tempo e a distância, os grandes vilões
de qualquer relacionamento. E Marcela, uma garota viciada em
cortar o cabelo, apaixonada por Kim Namjoon, que bebe chá sem
açúcar, que tem muitas histórias para contar, mas insiste em dizer
que não, que sua vida é comum, sem muita emoção, é uma das
poucas pessoas que chegaram e nunca foram embora. Toda vida
carrega uma magia única, e eu conto agora, a de Marcela."

IV

FIRST LOVE
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“EM UM CANTO DA MINHA MEMÓRIA HÁ SEMPRE UMA
MÚSICA TOCANDO”

  Todos nós nascemos com alguma grande paixão, algo que já vem
gravado na alma e que vai crescendo e se desenvolvendo com o
passar dos anos. A paixão de Marcela é a música. Nossa conversa
aconteceu na varanda de sua casa, enquanto uma playlist de
músicas instrumentais do BTS tocava no fundo, dando um ar meio
dramático ao momento, uma situação intencional, já que ela
mesma se considera uma pessoa dramática. 
  Por volta dos cinco anos de idade, quando já não morava mais em
Minas Gerais, onde nasceu, Marcela foi matriculada em uma escola
adventista. Lá fez novos amigos e mais tarde começou a ter um
contato maior com a música. O coral infantil era uma atividade que
todos participavam, e além do canto, as crianças também
aprendiam a tocar flauta doce, e este foi o primeiro instrumento
que aprendeu a tocar. 
  Mas, na capela que fazia parte da escola, havia um lindo e grande
piano de cauda preto, e era ele a sua paixão. Marcela conta que um
de seus maiores desejos era poder tocar o instrumento, ela
costumava se imaginar em um palco tocando perfeitamente na
frente de seus amigos, pais, de todo mundo. Mas as aulas de piano
na escola eram pagas, naquele tempo seus pais não tinham
condição de arcar com o gasto, então tudo o que ela fazia era
assistir sentada em um dos bancos de madeira, que eram bem
maiores que ela, o professor tocar aquele instrumento tão mágico.
  Paralelo aos sonhos com as teclas pretas e brancas, o coral infantil
e a flauta doce, Marcela começou a fazer aulas de Ballet no bairro
em que morava. Uma das amigas de sua tia fazia parte de um
projeto social, e alguns dias da semana ela disponibiliza um espaço
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em sua casa para que as crianças do bairro pudessem ter as aulas.
Mas independente da atividade que praticasse, o piano sempre
estava em sua mente, e só muito tempo depois, seis ou oito anos,
Marcela não consegue se lembrar exatamente, foi que a
oportunidade de aprender a tocar o tão sonhado instrumento
chegou. 
  Através do mesmo projeto que fazia suas aulas de Ballet, ela
conseguiu se matricular nas aulas de piano, e foi um de seus
momentos mais felizes. “Finalmente consegui”, era o que pensava, e
só isso importava, os dois ônibus e o longo caminho percorrido até
chegar a escola, não era incômodo, não era nada demais desde que
pudesse sentar na frente de um piano e tocar as teclas. Marcela
chegava uma hora antes da aula por morar muito longe, isso acabou
chamando a atenção de uma professora, que a convidou para fazer
parte das aulas e pintura, e assim sua vida foi se enchendo cada vez
mais de arte. 

TECLAS EMPOEIRADAS

  Já no ginásio, o coral infantil, ballet e a flauta doce, não faziam
mais parte dos seus dias pela escola. Com 13 anos, o coral dos
jovens era totalmente diferente do infantil, desde a forma como era
visto pelos estudantes, até a seleção para fazer parte. “Os alunos
que faziam parte eram famosos na escola”, relembra. Marcela e as
amigas queriam entrar para o coral, não só pela pseudo fama, mas
porque ambas compartilhavam os mesmos interesses pela música.
Juntas, combinaram de participar do teste que aconteceria logo
após o culto na capela da escola.
  Ela havia conversado com o pai e falado por alto com sua mãe
sobre o teste, não tinha contado tudo exatamente para sua mãe, sa-  
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bia que ela possuía algumas preocupações e medos que às vezes a
impediam Marcela de ir a lugares e ver pessoas, por isso, se agarrou
a sorte no dia do teste, mas nada saiu como planejava. 
  Quando as amigas apareceram em seu portão para irem juntas até
a escola, sua mãe não teve uma reação muito boa. “Onde você
pensa que vai?”. Marcela explicou o que iria fazer, contou que seu
pai havia deixado, e lembrou a sua mãe, que ela também havia
concordado, mas sua mãe negou. Assim, as duas começaram uma
longa discussão na frente das amigas de Marcela, gerando
desconforto para todas. 
  Nenhum dos argumentos que usava convenciam sua mãe de
deixá-la ir. "Música é minha paixão”, “Quero trabalhar com isso um
dia”, “Quero fazer parte”. Nada era suficiente nem lógico para ela.
Então, à medida que o calor da discussão aumentava, como uma
carta final, a mãe de Marcela acabou dizendo algo da boca pra fora,
algo que infelizmente marcou Marcela por muito tempo. “Você não
tem talento pra isso”. Marcela ouviu calada, havia sido um soco no
estômago, e derrotada por isso, não foi fazer o teste, ficou em casa
questionando toda sua vida, e as coisas que gostava. Aquela frase
havia acertado seu lado inseguro, e de repente já não tinha mais
certeza se a música era realmente o que queria para sua vida. 
  No dia seguinte, através de suas amigas, soube que as audições
para o coral haviam sido estendidas, dessa vez o teste seria no
período da tarde, assim poderia ir sem que sua mãe ficasse muito
nervosa em relação. Na parte da tarde voltou para a escola junto
com seu pai, mas quando se posicionou no centro da sala e
começou a cantar sua coragem se perdeu. Mãos trêmulas e voz
falha, ali aconteceu sua primeira crise de ansiedade. Marcela não
conseguiu cantar, não conseguiu reconhecer nenhuma nota. Saiu
de lá chorando, saiu de lá convicta de que não queria mais aquele
mundo.
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   Dores de cabeça, mais tempo para se dedicar aos estudos da
escola, Marcela inventava todas as desculpas possíveis para faltar às
aulas de piano, até que um dia disse que não queria mais estudar
piano, e assim deu adeus ao seu primeiro amor. 

SERENDIPITY

  Há uma teoria que diz que o simples bater de asas de uma
borboleta pode causar um tufão em algum lugar da terra. A teoria
do caos é uma das leis mais importantes do universo, e nessa
história a borboleta é representada por uma garota, e o tufão é a
mudança que ela trouxe para a vida de Marcela, com o simples ato
de lhe mostrar um vídeo.
  Tudo começou em Colatina, no segundo ano do ensino médio.
Marcela morava em um bairro afastado da escola, e as viagens de
ônibus demoravam cerca de 45 minutos. A sala era no terceiro
andar da escola, e era preciso subir diversos lances de escada ou
caminhar por rampas que pareciam infinitas, até chegar ao último
andar onde estudava. Isso e os dois sinais que tocavam antes do
professor entrar na sala, faziam todos os alunos chegarem com uma
certa antecedência, sem contar que atrasos rendiam uma bela
marcação no livro de ocorrências.
  Essa antecedência gerava um tempo livre antes do início das aulas,
muitos alunos matavam o tempo jogando totó ou conversando
debaixo do pé de manga, que ficava bem no meio da escola. Marcela
e alguns outros amigos, passavam o tempo livre nos corredores ou
dentro da sala, por pura preguiça de ter que subir correndo antes
dos professores chegarem. 

5
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  Em um colégio técnico, com cursos de administração, logística,
informática, biblioteconomia e modelagem, Marcela era aluna de
T.I, não por escolha, mas sim porque era a única turma com vaga
disponível. Era normal ver um ou outro aluno carregando alguma
bugiganga eletrônica, notebook com linhas e linhas de
programação, e janelas rabiscadas com códigos. E uma de suas
amigas, usava essa desculpa para levar seu notebook para escola,. 
 Na verdade sua intenção não era ser uma aluna dedicada, a ideia
era mostrar pra todo mundo o grupo musical que tinha visto na
televisão, o BTS. 
  A escola não disponibilizava a senha do wifi para os alunos, e
ninguém ainda tinha conseguido descobrir, então ela baixava
dezenas de videoclipes e levava o notebook na mochila, e os livros
nas mãos para não pesar a mochila. Ninguém entendia os
conceitos, muito menos as letras, mas era uma diversão discutir e
criar teorias a respeito dos vídeos e suas histórias. 
  Mas aquele tempo não fez Marcela se apaixonar pelo grupo e
mergulhar em todos os conceitos, conselhos e mudanças que o
grupo era capaz de trazer para vida das pessoas. Por muito tempo,
tudo o que ela fez foi apenas ouvir as músicas no caminho da
escola, sozinha em casa e andando de skate. Talvez ainda não fosse
a hora certa.  
  A “mágica” só aconteceu em 2016 quando o álbum Wings foi
lançado. Por indicação da mesma amiga que levava o notebook para
a escola, Marcela ouviu a canção First Love, uma música solo do
integrante Suga. A letra conta a história de um menino, seu piano,
seu amor pela música e os altos e baixos que ele passou por isso.
Uma indicação inocente, um ato simples, mas que atingiu Marcela
de uma forma gigantesca quando ela, por mais uma ironia da vida,
sentiu vontade de olhar a tradução da música. 
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  É uma coisa bem clara, um padrão que se percebe em cada fã do
BTS, existe mesmo um momento e uma mensagem certa deles, que
gera um gatilho, um despertar nos fãs. First Love, foi como ver o
próprio reflexo, Marcela não era a única que tinha conflito com sua
paixão pela música, não estava sozinha na batalha de duvidar dos
seus próprios talentos. Além da letra, Suga também tinha outros
problemas com os quais Marcela se identificava, ele admitia e lutava
para mudar tudo aquilo, e assim ela se viu inspirada em lutar
também. “O BTS tem letras que descrevem situações que qualquer
pessoa poderia passar, acho que daí dá pra tirar um dos muitos
motivos de eles serem tão populares.”.

 A VIDA REALMENTE CONTINUA

  Marcela já enfrentou muitos medos e também procurou ajuda
para as batalhas que não conseguia encerrar sozinha. A ansiedade
que tomou conta de seu corpo por muitos anos, agora é algo que
ela consegue lidar e controlar, ainda é um desafio fazer testes e
enfrentar multidões, mas é ao mesmo tempo algo que ela consegue
encarar, até se permite sonhar em viajar pelo mundo, conhecer
todos os lugares além do portão de sua casa.  
  O BTS mais do que nunca faz parte da sua vida, da sua história,
graças às letras das canções, com mensagens de amor próprio e
carregadas de sinceridade sobre a vida, ela tem a certeza de que
quer viver. Hoje com 22 anos, ela está no segundo ano da faculdade
de jornalismo, se dedica à música a maior parte do tempo, e
também estuda coreano, uma paixão nova que descobriu ao longo
dessa jornada espiritual que chamamos de virar fã do BTS.
  Com o passar dos anos as coisas mudam, não importa o que seja,
eventualmente tudo passa, menos o seu amor pela música e grati-
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dão aos 7 garotos coreanos que transformaram a sua vida sem ao
menos terem conhecido ela. 
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  Na zona oeste do Rio de Janeiro, entre os bairros Bangu e
Realengo, onde residem as famosas escolas de samba Mocidade
Independente e Unidos de Padre Miguel, encontra-se Beatriz
Amaro. Dona de uma simpatia irradiante e natural, ela faz de horas
de conversas um grande entretenimento, contando suas histórias
com muitos detalhes e risadas, deixando claro que é uma mulher de
peito aberto pra vida. 
  Beatriz é amante de animais, livros, cartas escritas à mão, passeios
de bicicleta, música e yoga. Mas de todas as coisas, atividades e
seres que moram em seu coração, sua irmã mais nova, Maria
Eduarda, é quem ela mais ama no mundo inteiro. Entretanto, o
relacionamento das duas nem sempre foi o que é hoje,
amadurecimento, experiências, brigas, e claro, o BTS, foram
cruciais para a jornada e aproximação de ambas.  
  Fã de rock nacional e artistas americanos, o k-pop não era algo
que fazia parte do mundo de Beatriz, não que tivesse aversões e
centenas de razões para não gostar, no seu conhecimento o estilo 

V
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musical era apenas genérico e não se encaixava em seus gostos. Mas
depois de ver o BTS ao vivo, e de observar como o grupo entrava na
vida de todos à sua volta, Beatriz decidiu descobrir um pouquinho
mais sobre os sete meninos que estavam impactando o mundo.

UMA MENINA DE MUITAS PAIXÕES  

  A lista de paixões de Beatriz é extensa, traço típico de pessoas com
um coração gigante. Entre os nomes e números dessa lista, está
Publicidade e Propaganda, curso que em breve se forma na
faculdade. A escolha da graduação aconteceu logo no ensino
médio, mas não foi uma decisão muito fácil, existiram outras
opções e considerações que impediram Beatriz de escolher
publicidade logo de cara.  
  Estudante do colégio técnico FAETEC (Fundação de Apoio à
Escola Técnica) considerou seguir a área de T.I que cursava na
escola, por ser um campo com muitas oportunidades e
remunerações altas. Mas Beatriz era das humanas, por mais que não
odiasse tanto T.I, exatas e afins, ela não seria feliz fazendo algo que
não gostasse totalmente. Então restavam três opções: publicidade,
direito e psicologia.
  Direito era uma de suas opções porque a ideia havia sido
implantada na sua cabeça, lá no fundo sabia que não era o curso
dos seus sonhos, e o livro vade-mécum parecia ser um verdadeiro
pesadelo. Psicologia era algo que gostava de estudar, mas também
não era a profissão que queria exercer. O interesse por Publicidade
e Propaganda, apareceu depois de ver o trabalho de uma colega no
Facebook, ela não se lembra exatamente, mas era uma espécie de
capa de revista, algo que achou incrível e que com certeza gostaria
de fazer.  
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  Somando isso, e o trabalho final que fez na escola, um site para
uma empresa fictícia, Beatriz percebeu que gostava de artes visuais,
design, ideias, empresa e comunicação. Assim, decidiu que
Publicidade e Propaganda era o que queria fazer, e a decisão final
depois do curso, era a faculdade. 
  Desde criança, sonhava em conquistar algo, não por conta dos
holofotes e atenção, mas sim pelo sentimento de vitória, de força, e
ter sido aprovada na UFRJ, foi a realização de um de seus maiores
sonhos, principalmente porque não era algo que estava em seu
radar. Beatriz conta que sua família é de classe média baixa, e que
ela é a única universitária da família até hoje.  
  Além do desafio de morar bem longe da faculdade, cerca de duas
horas e meia de distância, a sensação de não pertencer ao espaço da
UFRJ, também era um obstáculo a ser enfrentado. “Alguns alunos
trancavam o curso para fazer uma jornada de autoconhecimento
pela Europa”, relata com um tom de brincadeira. Mas mesmo em
meio a classes, status e diferentes realidades, ela pôde encontrar
pessoas com quem se identificava, a “sua gente”, como define, e isso
fez com que ela pudesse ser totalmente feliz no ambiente
acadêmico, um espaço que é totalmente apaixonada.  

IRMÃ MAIS VELHA 

  Os pais de Beatriz se separaram quando ela era bem novinha, tinha
apenas sete meses de vida quando ela e a mãe saíram de casa. Após
a separação, sua mãe casou de novo, e oito anos depois engravidou
outra vez. Beatriz não tinha muita preocupação quanto a isso,
talvez fosse legal ter uma irmã mais nova. Nunca havia dito que não
queria irmãos, mas sua família não sabia o que passava em sua
cabeça, presumiram que ela se sentiria enciumada e deixada de lado
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por isso, dar a notícia de que teria uma irmã, foi comovente e um
pouco dramático. “Minha mãe criou toda uma comoção dizendo
que eu não seria abandonada, que não ia ser esquecida”.  
  Por conta de toda apresentação e explicação que estava sendo
feita, Beatriz se sentiu emotiva e acabou chorando, uma coisa que é
bem natural já que ela se considera uma pessoa “chorona”. Chorou
de tristeza porque estava ouvindo a mãe dizer que não a
abandonaria, aquela ideia não tinha até então passado por sua
cabeça, mas ouvir aquilo foi um pouco assustador e a fez pensar, e
essa é uma das lembranças mais engraçadas que tem. 
  Apesar de ter crescido em uma família emocionalmente distante,
onde beijos e abraços não eram uma coisa muito frequente, até
mesmo comum, Beatriz nunca deixou de se sentir amada. Ela
confessa que era até um pouco mimada, sempre vista como uma
criancinha que precisava ser protegida. Quando Maria Eduarda
nasceu, Beatriz passou a se sentir assim em relação a ela, no seu
entendimento, amor era estar “ali” para alguém, e foi isso que
pensou quando Maria chegou. “Eu preciso estar aqui para ela”. 
  A primeira palavra que Maria Eduarda aprendeu a falar foi ‘Bia’, a
irmã era seu maior exemplo e referência, tanto que hoje a
personalidade das duas é bem parecida. Beatriz sempre procurou
incentivá-la a ler, estudar, mas às vezes também não tinha muita
paciência com Maria, a diferença de oito anos de idade,
ocasionalmente fazia o espírito adolescente de Beatriz se irritar
com a irmã mais nova, que queria sair com ela e os amigos, mexer
no seu Facebook, em nas suas coisas, etc.  
  Quando Beatriz ainda era criança, costumava sim brincar com a
irmã, mas à medida que foi entrando na adolescência, os reflexos de
crescer em uma família emocionalmente distante, começaram a
afetar seu relacionamento com Maria Eduarda. Era uma coisa do 
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ambiente não demonstrar tanto afeto e ser reservado, a mãe e avó,
que haviam criado Beatriz, eram assim, o que resultou que Beatriz
fosse também. 
  Ela e a irmã ainda tinham alguns momentos juntas. Aos 15 anos,
quando o ex namorado de Beatriz ia até sua casa, Maria Eduarda
costumava passar bastante tempo com os dois, mas depois que ele
ia embora, cada uma ia para o seu canto outra vez. Não tinham o
hábito de conversar, de saber da vida uma da outra, e Beatriz achava
muito normal, afinal, todos em sua casa agiam daquela forma.  
  Só quando conheceu a família do namorado foi que percebeu que
o mundo todo não era assim. “Eles mostravam coisas um pro outro,
assistiam filmes juntos, e eu fiquei chocada porque a minha família
era zero assim”. Esse gatilho fez Beatriz começar a refletir sobre
seus relacionamentos familiares, não ia conseguir sair dizendo eu te
amo para todo mundo de uma hora para outra, mas queria mudar
algumas coisas, e principalmente, queria que Maria Eduarda não
crescesse da mesma forma emocional que ela.   
  

OS INGRESSOS

  Uma coisa é fato, todos nós já fomos ou somos fãs de alguma
coisa. Têm sempre algo que nos chama mais atenção, que
dedicamos mais nosso tempo, que sentimos fazer parte. E ser fã
sempre foi um traço forte da personalidade de Beatriz, a paixão e
energia de conhecer algo novo, de se apaixonar, cair de cabeça, é
uma de suas sensações favoritas, e essa vida começou logo cedo. 
  Filha de pais separados, seu único tempo ao lado do pai era nos
finais de semana, dias que eram regados de duas coisas: afeto e mú-
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sicas do Michael Jackson. O pai de Beatriz era um grande fã do
artista, e a admiração acabou influenciando a filha que, como ela
mesma diz, era alucinada e apaixonada pelo cantor. Além de assistir
os DVDs e ouvir os CDs, Beatriz também costumava escutar as
explicações que o pai contava sobre as músicas e videoclipes do
Michael Jackson, as mensagens e histórias que o músico relatava
em suas canções. Esse pequeno fato influenciou totalmente a
pequena Bia, que cresceu preocupada com questões ambientais e
sociais.  
  Em 2019 já na faculdade, sabia da existência do BTS, mas não era
algo que se interessava, era o tipo de informação que tinha em sua
mente sem saber de onde tinha vindo. Por influência de amigas na
escola, já que na época o BTS estava dominando todas as paradas
musicais, Maria Eduarda era fã do grupo, e enlouqueceu com a
notícia do show deles que aconteceria no Brasil. Depois de
conseguir dinheiro com sua avó para comprar o ingresso, ela saiu
em busca de alguém que pudesse ir com ela até São Paulo. 
  Beatriz, era estudante, e por isso tinha direito a meia entrada no
show, como todos na casa eram adultos e pagariam caro por um
ingresso, ela acabou aceitando o convite da irmã. Mas aceitou
porque na verdade não colocava muita fé de que Maria conseguiria
comprar ingressos, já que como a mais nova havia contato, a
compra era quase impossível, os ingressos esgotavam em minutos,
mas para a surpresa de Beatriz, Maria Eduarda, com 12 anos na
época, conseguiu comprar sozinha dois ingressos para o show. 

O SHOW 

  Filas gigantes, correria e pessoas de todas as idades, Beatriz ficou
impressionada com todas as coisas que percebeu naquele estádio. 
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Ela não sabia nada sobre o BTS, não conhecia nenhuma música,
nenhum integrante, mas mesmo assim, mesmo aquele sendo um
ambiente totalmente fora do seu mundo, a energia forte dos fãs e
do grupo, passou para ela uma sensação muito forte, algo que até
hoje tem bem claro na memória.  
  Naquele show, com todas as luzes, gritos e energia contagiante,
Beatriz sentiu diversas vezes vontade de chorar, mas não podia, não
queria que sua irmã a visse chorando por uma “banda” que ela nem
mesmo conhecia. Só que era inevitável, a presença de palco, os
fogos, a plateia cantando junto, tudo era demais. Eram coisas de
outro mundo, o tipo de viagem, de experiência que a gente precisa
viver pra poder entender. 
  Diferente da maioria das boybands que conhecia, onde sempre
havia um integrante “personagem” principal, o BTS era um grupo
de pessoas iguais, onde todos tinham a mesma importância e a
mesma energia. Sua primeira impressão do septeto foi totalmente
positiva, eles eram bonitos, cantavam super bem, e o rap e a dança a
deixaram muito surpresa também. Todas essas coisas fizeram
Beatriz entender porque o BTS era uma febre, porque as pessoas
amavam aqueles sete meninos do outro lado do mundo. 
  Mas todo o encanto não fez Beatriz sair do show e ir direto pra
vida de Army, foi mesmo um impacto bem grande, e uma coisa bem
atípica, seu primeiro contato com o grupo ao vivo, diferente da
maioria das pessoas que os descobriram na internet, mas ela não se
rendeu a eles facilmente assim. Apesar disso, quando voltou pra
casa, o show não saia da sua cabeça, queria conversar sobre tudo
que havia visto e sentido, mas a distância entre ela e a irmã era tão
grande, que Beatriz não conseguiu nem mesmo fazer isso, além da
vergonha boba de admitir que ela estava encantada com o BTS.
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LIGHT IT UP LIKE DYNAMITE   

  Em 2020, Rayane, uma das melhores amigas de Beatriz, disse que
tinha uma confissão a fazer, o segredo nada mais era que Rayane
estava começando a gostar do BTS, tinha assistido algumas
entrevistas e estava viciada no humor e personalidade dos
membros. Isso fez Beatriz perceber como o BTS aparecia na vida de
todos à sua volta.
  A irmã, as amigas Armys, e mais tarde a descoberta de K-dramas,
vários detalhes foram fazendo a Hallyu Wave bater mais e mais na
vida de Beatriz. Tudo só mudou mesmo em agosto de 2020, quando
Dynamite, um dos maiores hits do BTS, foi lançado. O conceito
retrô, a identidade visual com tons pastéis, e as referências a bandas
e artistas, fizeram o coração dela bater mais rápido, e o principal, a
coreografia da música era repleta de referências ao Michael
Jackson. 
  Beatriz passou a assistir o MV toda hora, e até indicava a música
para as pessoas que conhecia, porém, longe da felicidade da
descoberta da música, no final daquele mês algumas coisas ruins
começaram a acontecer. Seu cachorro de 15 anos faleceu, uma de
suas gatas ficou muito doente, o carro novo de seu padrasto pegou
fogo, e a pandemia fez Beatriz começar a ter crises de ansiedade. E
em a meio a esse tempo conturbado, suas redes sociais começaram
a sugerir diversos vídeos e conteúdo do BTS, que ela consumia de
maneira sigilosa para que a irmã não descobrisse, Esse foi seu
escape de todas as coisas ruins que estava enfrentando. 
  Fazia muito tempo que não se empolgava com algo novo, e amava
a sensação, a de ser apaixonada, rendida ao novo. E lá estava ela
outra vez, com aquele sentimento de primeiro amor, de coisa nova.
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O BTS estava despertando nela o que mais gostava na vida, ser fã.   

EFEITO BORBOLETA

  Como segredos são difíceis de manter guardados, não demorou
muito para que ela contasse para a irmã mais nova, que "talvez"
estivesse virando Army. A confissão de Beatriz, deixou Maria
Eduarda super empolgada, e as duas começaram a conversar mais.
Nada muito profundo até então, só questões e curiosidades que
envolviam o grupo. Mas Beatriz viu nisso a oportunidade de se
aproximar da irmã, viu que o BTS era a peça chave para mudar toda
a distância emocional que existia entre elas, e por esforço de ambos
os lados, elas foram se tornando cada vez mais próximas. 
  Beatriz descreve a mudança como “uma coisa mágica”, lógico que
também foi um longo processo, mas não há dúvidas do poder do
BTS, não há dúvidas de que foram eles e a sua música que
trouxeram as duas para mais perto, para a amizade e amor que
possuem hoje. 
  A realização de estar próxima de uma das pessoas mais
importantes de sua vida, a sensação de fazer parte de uma
comunidade gigante movida pela mesma paixão, de ser fã de um
artista ativo que dá a ela aquela adrenalina que tanto gosta, os
vários amigos que tem pessoalmente e na internet, esses e muitos
outros aspectos da sua vida mudaram porque o BTS atua como um
Efeito Borboleta. 
  Se o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um
tornado no Texas, a estreia de um grupo musical na Coreia Sul,
pode também mudar e impactar a vida de milhares de pessoas em
qualquer lugar do mundo.
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"Tell�me�your�every�story
Tell�me�why�you�don’t�stop�this
Tell�me�why�you�still�walkin’

Walkin’�with�us"
-�We�Are�Bulletproof:�The�Eternal
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  Depois dessas histórias, talvez você se pergunte, “Afinal, quem é o
BTS?”. Isso pode ser muito bem respondido com todos os títulos
que o septeto possui: febre mundial, a maior boyband do mundo, o
maior artista global de 2020 segundo a IFPI, etc. Mas na realidade o
grupo vai muito além disso, existe uma quase indescritível relação
entre o BTS e seu fandom Army, que faz o grupo quebrar recordes,
dominar plataformas digitais e premiações. Desde críticas a
sistemas sociopolíticos, como é o caso de No More Dream, até
expressar o medo de perder a paixão pela música em Black Swan, a
sinceridade lírica, criatividade e pensamentos profundos, servem de
inspiração e conforto para milhões de pessoas. 
  Atualmente o BTS desfruta de uma popularidade mundial e
centenas de conquistas, porém, nem sempre foi assim. O início foi
difícil, exigiu persistência e muito esforço. O meio do caminho foi
um pouco melhor, mas também contou com grandes obstáculos e a
vontade de desistir se instalou como uma sombra. Já nos dias de
hoje, as luzes e os sorrisos são muito maiores, os meninos que em 

VI
MUITO MAIS QUE A MAIOR 

BOYBAND DO MUNDO
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2013 se juntaram para formar o grupo Bangtan Sonyeondan, não
imaginavam como o futuro era gigante, e como o mundo estava à
espera deles.
  E há quem diga que o destino não existe, mas no caso desses sete
rapazes é impossível discordar de que tudo estava divinamente
escrito para acontecer. De cidades diferentes, e até com planos e
trajetórias diferentes, os integrantes do BTS acabaram juntos na
mesma empresa. E através de relatos, histórias e simples conversas,
a pergunta inicial “quem é o BTS?” é aqui respondida pelas
melhores fontes sobre o assunto, os fãs. 

OS INTEGRANTES DO BTS

RM
  RM é o nome artístico de Kim Namjoon, líder e rapper principal
do grupo. Nasceu em 12 de setembro de 1994, na cidade de Ilsan,
em Gyeonggi-do, na Coreia do Sul. Foi o primeiro membro a entrar
para o BTS, sendo recrutado pela Big Hit em 2010. Possui QI 148,
curiosidade que os fãs adoram ressaltar, já que é um número alto,
quase 50 pontos acima da média. 
  É o único integrante do grupo fluente em inglês, o que faz com
que ele carregue o peso de ser o tradutor para os outros membros
durante as entrevistas internacionais. Em 2015, quando já fazia
parte do grupo, lançou sua primeira mixtape RM, e em 2018 a
segunda, Mono, a mixtape queridinha dos fãs por trazer músicas
incríveis e tocantes.
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Jin
Kim Seokjin, ou apenas Jin, é o integrante mais velho do BTS.
Vocalista e visual do grupo, nasceu em 4 de dezembro de 1992 em
Anyang, mas com apenas um ano se mudou para Gwacheon, em
Gyeonggi-do, onde viveu até iniciar a carreira artística. É também
bacharel em Arte e Atuação.
  Jin é chamado de worldwide handsome (mundialmente bonito)
por ele mesmo e pelos fãs, porque após algumas aparições em
premiações e programas americanos, sua beleza chamou atenção
de várias pessoas, sendo assunto de tweets e pesquisas na internet
que viralizaram. 

Suga
Min Yoongi, 9 de março de 1993, Daegu. Também entrou para a Big
Hit Entertainment em 2010, mas foi contratado para ser
compositor. Porém em 2013, acabou sendo escalado para fazer
parte do BTS como rapper. 
  Suga também já lançou duas mixtapes, Agust D, que também é seu
nome artístico como rapper fora do BTS, e D-2. 

J-hope
  Jung Hoseok também é integrante da rap line, apesar do nome
artístico J-hope, na maioria das vezes é chamado pelos fãs e
membros do BTS, de Hobi. Escolheu esse nome artístico porque
queria ser fonte de luz e esperança para seus fãs, já que a palavra
“hope” significa esperança em inglês. Além de rapper, atua como
vocalista e dançarino principal do grupo. 
  Em 2018, lançou sua mixtape Hope World, que em cinco horas
após o lançamento, entrou em primeiro lugar nas paradas do
iTunes em 63 países diferentes.
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Jimin
  Park Jimin, nasceu no dia 13 de outubro de 1995, em Busan.
Estudou na Busan Arts High School onde praticou dança moderna.
Foi o último integrante a entrar para o BTS.

V
  Kim Taehyung, nasceu em 30 de dezembro de 1995, em Daegu. Foi
o único integrante a não ser revelado até a estreia do grupo. A
empresa queria que ele fosse uma espécie de integrante surpresa.
Além de cantor, também é ator e obteve papel principal na série
coreana Hwarang, em 2016. 

Jungkook
  Jeon Jungkook, ou JK, é o integrante mais novo do grupo, nasceu
em 1 de setembro de 1997, em Busan. Um de seus apelidos é golden
maknae, porque Jungkook é bom em literalmente tudo, esportes,
música, artes, e até mesmo coisas que tenta pela primeira vez. O
apelido vem ouro/dourado (golden) e maknae, que é um termo
coreano usado para pessoas mais jovens. Jungkook decidiu entrar
para Big Hit, depois de conhecer Namjoon (RM) e ter gostado dele.

BEM-VINDO, PRIMEIRA VEZ COM O BTS?

No ocidente estamos acostumados com as gravadoras músicas
responsáveis por descobrirem artistas com estilos e conceitos já
definidos, e logo em seguida lançarem suas músicas e álbuns. Na
Coreia do Sul, o sistema é bem diferente, as empresas de K-pop
recrutam através de audições, adolescentes e jovens adultos, para
serem idols. Em seguida, esses são treinados a cantar, dançar, atuar, 
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etc, por um determinado tempo, na maioria das vezes por anos, até
que a empresa decida lançar um novo grupo, e selecione alguns de
seus trainees para o debut. Existem diversas empresas de
entretenimento na Coreia, e todos os anos dezenas de grupos são
lançados por elas, o que acaba passando a imagem errada de que o
K-pop é apenas uma fábrica lucrativa de idols. 
  Nem todas as empresas no ramo musical são de grande sucesso,
muitas são bem pequenas e desconhecidas, e o BTS acabou por cair
em uma dessas empresas que a anos atrás ninguém apostava nada.
A Big Hit Entertainment, estava em um momento bem delicado,
não possuíam dinheiro suficiente para arcar com produções caras,
dormitórios confortáveis, roupas de marcas, entre outras coisas que
o mundo do k-pop exigia na época. Precisavam lançar um grupo
que conseguisse fortalecer as estruturas da companhia, e assim,
resumidamente falando, nasceu e debutou, o BTS, formado por
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.
  Através de buscas e pesquisas, Bang PD, diretor da Big Hit, e
responsável pelo grupo na época, tentou descobrir que tipo de
“herói” os jovens gostariam de ter. O resultado foi alguém real que
tivesse problemas e dificuldades reais, alguém com quem pudessem
se identificar, assim o conceito do BTS foi todo baseado em
expressões e problemas verdadeiro dos jovens da sociedade, uma
aposta que deu muito certo. 
  Por virem de uma empresa pequena, a visibilidade do grupo na
mídia era uma verdadeira batalha. Algumas vagas para
apresentações só apareciam quando outros grupos maiores
cancelavam, e às vezes algumas apresentações deles eram cortadas
por questões de tempo. Os primeiros singles com uma forte pegada
de hip hop, receberam algumas críticas negativas, mas mesmo
assim o grupo não foi um fracasso inicial como muita gente diz por 
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aí, foram ganhadores de premiações como Golden Disk Award e
Melon Music Awards, logo no início da carreira.
  Mas apesar de não terem tido o apoio forte da mídia, eles puderam
contar com uma força que na indústria musical vale tanto quanto
ouro, o apoio dos fãs. Desde o início o BTS procurou fortalecer e
cultivar sua fanbase, que era bem pequena, mas muito leal e
dedicada. O talento de cada integrante, e a parceria entre os fãs
foram essenciais para que chegassem onde estão hoje, e a gratidão é
uma coisa tão forte, que vira e mexe, alguém acaba chorando em
shows, lives e apresentações (tanto o BTS, quanto o fandom Army).

LOVE YOURSELF, LOVE MYSELF

  Com o passar dos anos, os integrantes foram amadurecendo,
crescendo, experimentando novos conceitos, gêneros musicais,
entendendo o que era melhor para cada um, e para o grupo como
um todo. Isso gerou algumas mudanças na identidade, mas não na
essência deles. Em julho de 2017, o BTS passou por uma mudança
de identidade visual, o clássico, e agora falecido, “coletinho”, que
simbolizava o grupo, deu lugar a “portões” que se completam.
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 Junto com a logo, um novo significado também veio, além de
Bangtan Boys (방탄소년단) com tradução garotos à prova de balas,
o acrônimo BTS, passou a significar Beyond The Scene (além da
cena) com o conceito, A juventude que abre as portas e segue em
frente.
  Logo após essa mudança, uma das eras mais marcantes do grupo
começou, Love yourself-Her. Esse álbum quebrou recordes que já
eram do próprio BTS, e um fato interessante é que o BTS tem esse
hábito de bater os próprios recordes. DNA, single do álbum, foi a
música de estreia, e a que abriu portas para o grupo na TV
americana, com performance na premiação AMA’s, ato muito
importante tanto para o BTS, quanto para o K-pop.
 Ainda nessa mesma era, surgiu a campanha Love Myself, parceria
com a UNICEF, e patrocínio a END Violence, ação global da
UNICEF para proteção de jovens e uma vida sem violência. A
campanha fez com que o BTS se tornasse o primeiro artista sul
coreano a arrecadar fundos como parte de uma ação social para
campanhas globais, além de atrair mais fãs e admiradores para o
grupo, após o discurso de RM, na Assembleia Geral das Nações
Unidas. Muitos fãs, relatam como as palavras de RM foram
marcantes e essenciais para decisões e reflexões em suas vidas.

O ATIVISMO ARMY

  É possível perceber que existe essa troca de amor e apoio entre o
grupo e os fãs. Conversando com alguns deles, é visível como cada
um se sente parte dessa família global que derruba barreiras
culturais, geográficas e linguísticas. Os sete integrantes do BTS, são
homens com idades entre 24 a 29 anos, mas são chamados de “os
meninos”, por quase todo o fandom, uma intimidade entre amigos.
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  Quando Bang PD, teve a ideia de criar um grupo que refletisse
pessoas reais, criou também um bilhete dourado para a Big Hit,
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, e para o mundo. Essa
sinceridade e proximidade do grupo com o público, provavelmente
é um dos ingredientes secretos para o sucesso incontrolável dos
meninos, e como já foi contado, o BTS não se preocupa apenas com
lucros e fama, a paixão despertada em seus fãs acaba gerando ações
a favor de um mundo melhor, algo que eles incentivam. 
  Os Armys não são o primeiro grupo de fãs a encontrar uma
comunidade repleta de paixão e histórias compartilhadas, mas são,
sim os criadores de uma incomparável forma de aproveitar essa
paixão, em ações sociais e políticas reais. Mais que apenas uma
fanbase, os fãs do BTS, trabalham em conjunto em prol de diversas
causas, desde reflorestamentos e boicotes políticos, até
arrecadações para escolas, e adoções de baleias ameaçadas a
extinção. Tudo apenas com o uso das redes sociais e as
mobilizações conjuntas de fã clubes. O fandom army trabalha em
uma espécie de corrente solidária para qualquer lugar do mundo

O QUE FAZ DO BTS, O BTS?

  Mais do que qualquer outra coisa, é a própria música conectando
o grupo a seus fãs. As letras profundas sobre a compreensão
humana, que cobrem tópicos, muitas vezes evitados por outros
artistas, como bullying, auto aceitação e saúde mental. É o
repertório diversificado com músicas que qualquer um pode ouvir
para dançar, se descontrair, mas também para se sentir
reconfortado, receber apoio, se sentir amado. Os sete irradiam uma
energia positiva e contagiante em tudo o que fazem, além do talen-
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to e beleza que cada um possui. As mensagens de compaixão e
dedicação aos fãs, é uma outra peça chave que destaca o BTS de
outros artistas, não que não exista carinho entre outros grupos e
fandoms, mas é inegável que Army e BTS, são uma parceria
diferente, talvez seja preciso fazer parte desse universo para poder
compreender as sensações e emoções. 
  Durante esses oito anos de carreira, muitas coisas mudaram, cores
de cabelo, idade, conceitos e títulos, mas a essência sempre foi a
mesma, sete garotos juntos pela música. Muitas pessoas ao longo
desse tempo acabaram perdendo gosto pelo grupo, argumentando
que eles não são mais os mesmos do debut. Bem, ninguém
permanece da mesma maneira para sempre, todos os dias uma nova
mudança pode acontecer. Sim, o BTS passou por transformações,
mas a alma do grupo é intocável. 
  Talvez apenas os próprios integrantes possam definir o que faz do
BTS, o BTS, mas eu acredito, que talvez o segredo, a razão para toda
essa dominação mundial e admiração, seja a autenticidade, o
vínculo que os integrantes possuem entre si, como eles mesmo se
veem como uma família, o fato de que quando o grupo debutou,
suas ambições não eram tão altas, o plano era fazer música, e ser
eles, ser o BTS. 
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Glossario´

Hallyu é caracterizada como
disseminação de produtos
culturais coreanos como a
música, filmes e produtos
televisivos, pelo mundo.

1

Webtoon é um termo usado
para descrever webcomics
ou manhwas sul-coreanos
que são publicados online.

2
Enemies to lovers (Inimigos
para amantes) é uma
categoria de romance que
mostra personagens que se
odeiam e passam, ao longo
do enredo, a se gostarem. É
uma categoria bastante
popular no mundo das
fanfics

3

Kpopper é o termo usado
para se referir as pessoas que
curtem o pop coreano o
famoso “k-pop”.

4
Serendipity é uma palavra
em inglês que significa uma
feliz descoberta ao acaso, ou
a sorte de encontrar algo
precioso onde não
estávamos procurando.
Também é titulo de uma
canção do BTS.

5

Drama coreano ou nomeado
também como K-drama e
Telenovela sul-coreana.

6
Idol é um termo usado para
celebridades coreanas.

7
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Debut é a estreia de um
grupo, ou seja, quando ele é
lançado no mundo
comercial.

8


