
 
 O Pequeno Cidadão é formado por EDGARD SCANDURRA (Ira!), TACIANA BARROS (Gang 90 & 
Absurdettes), ANTONIO PINTO (produtor de trilhas sendo a mais recente: “AMY” - doc. vencedor do 
OSCAR - e das Olimpíadas RJ 2016) e por seus filhos! Este encontro aconteceu por causa das crianças 
que desde pequenas frequentaram a mesma  pré-escola na cidade de São Paulo. 
 O show do Pequeno Cidadão é repleto de músicas dançantes e animadas, além de malabares, 
acrobacias, vídeos e muita brincadeira! As canções retratam o universo infantil: alegrias, dúvidas, 
bichos, desafios, tristezas, cidadania, amor, esportes... O gênero do trabalho é “Música Psicodélica para 
Crianças” ou “Pop-Rock”. Suas letras versam sobre os primeiros problemas existenciais do ser humano. 
A inspiração para compor vem dos filhos, da experiência como pais e também das lembranças de infância.
 Há quase dez anos na estrada, com muita alegria e muito música passaram por várias cidades do 
Brasil. Agora as crianças estão bem mais íntimas do palco e os pais mais mergulhados nesse universo. 
A convivência nos ensaios e na estrada, em locais diversos e de diferentes apelos, proporcionou uma 
forte noção do que funciona ao vivo, do que pega fogo, do que emociona.

3 ÁLBUNS + 4 LIVROS + 1DVD + 1 ÁLBUM DE KARAOKÊ + 1 SINGLE + 1 JORNAL ONLINE + 2 VINIS
 Tudo começou com o primeiro álbum: “Pequeno Cidadão” (2009) que teve retorno excelente da 
mídia, crítica e acima de tudo das crianças de todo o Brasil. O mesmo repertório virou desenho animado e 
em 2010 foi lançado o “DVD Pequeno Cidadão” com clipes feitos por diversos artistas utilizando diferentes 
técnicas de animação. Esses videoclipes participaram de inúmeras mostras e festivais de cinema - 
nacionais e internacionais, recebendo prêmios importantes por todo o mundo. 
 Em 2012 lançaram o CD “Pequeno Cidadão 2” com participações especiais de CARLINHOS BROWN e 
as crianças da Pracatum na música “Abre a Nuvem”,  além de  ARNALDO ANTUNES na música “De Noitinha”.
 O grupo lançou em 2013 um CD no formato de karaokê: “Pequeno Cidadão - Karaokê 
Rock’n’Roll” e em 2015 o single “Bici Bike Magrela”, em apoio ao uso de bicicletas e ciclovias nas 
cidades brasileiras.  
 O lançamento atual é o álbum “VEM DANÇAR” com 13 faixas de “rock dançante para crianças 
bagunceiras e adultos animados”, mixadas por Mario Caldato.

PEQUENO CIDADÃO PARA LER E PARA SINTONIZAR NA RADIO
 “A Fantástica Viagem do Pequeno Cidadão” (Leya / 2010). “Tchau Chupeta” (Leya / 2011). 
“SK8 - Manual do Pequeno Skatista Cidadão”, (Cia das Letrinhas / 2013). “1 Drible, 2 Dribles, 3 Dribles 
– Manual do Pequeno Craque Cidadão” (escrito por MARCELO RUBENS PAIVA - Cia das Letrinhas / 2014).
 O grupo mantém ainda o “Jornal do Pequeno Cidadão”, uma publicação online muito divertida 
que aborda assuntos como Música, Artes Visuais, Bichos, Poesia, Esportes, Brincadeiras, Comida, 
Literatura, Reflexões e Amor. 
 Taciana pilota as OFICINAS e um programa para crianças na RÁDIO VOZES: “Na Onda do Pequeno Cidadão”. 

PEQUENO CIDADÃO NAS TRILHAS SONORAS 
 Diversas músicas do Pequeno Cidadão fazem parte de trilhas de novelas infantis: As Aventuras 
de Poliana, Chiquititas, Carrossel e Patrulha Salvadora (SBT). Para cinema em 2016: compuseram a 
música tema do filme “O que queremos Para o Mundo”e para o filme Carrossel 2. Gravaram também a 
trilha para a nova campanha do GRAACC. 
ATUALMENTE O GRUPO TEM 10 MÚSICAS NO AR DIARIAMENTE EM NOVA NOVELAS INFANTIS E INFANTO JUVENIS 
DO CANAL ABERTO DE TV SBT
(veja a lista na pág seguinte)



ATUALMENTE TEMOS 10 MÚSICAS NO AR 
DIARIAMENTE EM NOVELAS INFANTIS E 
INFANTO JUVENIS NO CANAL ABERTO DE TV SBT

+ além de Sapo Boi que já passou na PATRULHA SALVADORA :)

AS AVENTURAS DE POLIANA
- Oi, Hello
- Há Beleza em Tudo Isso
- Menino Iluminado
- Meu Anjinho
- Telefone

CARROSSEL
- O Sol e a Lua
- Pequeno Cidadão
- Futezinho na Escola

CHIQUITITAS
- Meu Anjinho
- De Noitinha

T R I L H A S  D E  N O V E L A S   -  T E M A S  D E  P E R S O N A G E N S :

www.facebook.com/pequenocidadaoficial
www.pequenocidadao.com  (SITE)
www.youtube.com/pequenooficial  (VÍDEOS)
www.pequenocidadaolojinha.com.br  (LOJA)
http://issuu.com/pequenocidadao  (JORNAL)
https://twitter.com/pequeno_cidadao
https://instagram.com/pequenocidadao
https://radiovozes.com/pequeno-cidadao (RÁDIO)

PEQUENO CIDADÃO NAS REDES


