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Capa do álbum Vem Dançar (Foto: Divulgação)

CRESCER. Confira a entrevista:

Crescer – Qual é a mensagem do novo álbum?
Taciana Barros – Durante os shows, a gente percebeu que, quando incentivadas, as crianças dançam bastante e, observando nossos
filhos, a gente vê que as crianças dançam menos hoje em dia. Eu me lembro das festinhas de quando eu era criança: dançávamos
que nem loucos, arrastávamos todos os móveis da casa. Sinto que hoje está faltando um pouco isso e daí surgiu a ideia de criar um
CD dançante. Sei como o fato de não ter vergonha de dançar foi importante na minha formação. Não ter medo de ser ridículo. Se a
criança for seguindo a letra da música “Vem dançar”, ela dança. Isso tem superfuncionado nos shows.

Crescer – O que inspirou as novas
músicas?
Taciana – Sempre nos inspiramos na
relação familiar. Todos temos filhos. E, desta
vez, tem também o ingrediente da estrada.
Na convivência com as crianças em shows,
fomos sentindo como é gostoso quando elas
dançam. Claro que vamos manter as
baladas. Ninguém aguenta dançar um show
inteiro. Mas vimos que as crianças vão para
bagunçar mesmo. Um pouco também tem a
ver com o crescimento dos nossos filhos,
que nos inspiraram a fazer algumas músicas,
como a da fossa, que já é uma letra mais
pré-adolescente.

Crescer – Quais foram as mudanças
nesses 8 anos de projeto?
Taciana – O Pequeno Cidadão continua
sendo para crianças de 6 a 7 anos. Nesse
álbum, nos sentimos mais à vontade para
mostrar as músicas para as crianças
pequenas, porque são crianças que ouvem
Beatles e outras bandas também. Os

menores vão na onda e os maiores também curtem. O foco é fazer a criançada se mexer!

Crescer – Como o projeto contribui para formar os “pequenos cidadãos”?
Taciana – Falamos de questões ambientais, de amor, de dor de cotovelo, de lutar pelos parques.  Procuramos trazer elementos de
informação e de questionamento. Falamos da importância de viajar e conhecer o mundo, da vontade de conhecer coisas novas. É um
álbum para mexer o corpo e a consciência. A gente também trata da temática de esportes. Quem tem filho sabe a importância de ter
as ciclovias, por exemplo. Estamos sempre conectados com questões contemporâneas. Nossos filhos são crianças que já sabem que,
ao escovar os dentes, não podem deixar a torneira aberta. É diferente da nossa época. Hoje é mais fácil mandar mensagens no dia a
dia em forma de música.

Crescer – Quais são os projetos futuros?
Taciana - Nosso objetivo, agora, é montar o show novo e sair pelo Brasil. O grande projeto é levantar o show, com coreografia e
figurino. Estamos nos preparando para começar em novembro. Além disso, estamos  fazendo um programa novo de rádio na Rádio
Vozes, que se chama Na onda do pequeno cidadão. É aos sábados e domingos de manhã e toca bastante música para criança e
também tem dicas de cidadania. É bem bacana, tem crianças tocando ao vivo.

Entrevista: Pequeno Cidadão lança novo álbum com rock dançante... http://revistacrescer.globo.com/Diversao/Musica/noticia/2016/09/e...

2 de 8 24/10/16 17:37
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sábado, 24 de 
setembro de 2016

lançamentos

música, histórias e animação 
CD da banda Pequeno Cidadão e DVD de Zeca Baleiro divertem e educam

CRISTINA MEDEIROS

O 
universo infantojuvenil  
da cultura e educação 
recebe dois lançamen-
tos de peso: o primei-

ro é o álbum “Vem Dançar”, o 

terceiro da banda Pequeno Ci-
dadão, que traz histórias diverti-
das e educativas para crianças de 
todas as idades. Formada pelos 
músicos Taciana Barros, Edgard 

Scandurra, Antonio Pinto e uma 
trupe de crianças na qual se in-
cluem seus respectivos filhos, o 
CD oferece 13 faixas, sendo 12 
inéditas e um sucesso da década 
de 80. 

“É um álbum de rock dançante 
para crianças bagunceiras e 

adultos animados. A letra 
de “Vem Dançar”, por 
exemplo, ensina uma co-
reografia superdivertida, 
apenas seguindo o que 
a canção sugere. Essa é 
a ideia central do novo 
disco: convidar a crian-
ça a mexer o corpo e se 
divertir dançando, sem 
vergonha”, explica Tacia-
na Barros. 

Mesclando diversão e 
cultura, “Vem Dançar” 
conta para o público in-
fantil histórias engraça-
das, curiosas, românticas 
e questionadoras. “É um 
produto idealizado para 
crianças que encanta 
toda a família: pai, mãe, 
filhos... Costumamos di-

zer que a faixa etária vai 
do bebê ao vovô”, brinca. 

O projeto também trabalha te-
mas educativos, como a música 
“Caveira Bagunceira”, que re-
vela a quantidade de ossos que 

temos no corpo, e “Parque Au-
gusta” e “Terra, Vento, Fogo, 
Tempo”, que tratam da respon-
sabilidade com a natureza e a 
ecologia desde cedo. O CD ainda 
traz letras sobre os primeiros di-
lemas existenciais, com “Mesmo 
sem a Gente”, que fala sobre a 
fossa pré-adolescente.

“‘Vem Dançar’ é fruto da convi-
vência com nossos filhos, das re-
cordações que temos da infância e 
das experiências que vivenciamos 
nesses oito anos de estrada”, diz.

Para conferir alguns dos me-
lhores momentos ao longo de 
um ano de produção, acesse: 
http://goo.gl/TcoHuz. O lança-
mento digital completo está pre-
visto para o dia 30 de setembro, 
e o CD chega às lojas no mês de 
outubro.

FOTOS: DiVulGAçãO
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lançamentos

música, histórias e animação 
CD da banda Pequeno Cidadão e DVD de Zeca Baleiro divertem e educam

Amanhã, em São Paulo, o 
cantor e compositor Zeca Ba-
leiro estará na Livraria Cultura 
do Conjunto Nacional, às 16h, 
para autografar seu mais re-
cente lançamento, o DVD de 
animação “A Viagem da Famí-
lia Zoró”. O que muita gente 
não sabe é que sua carreira 
começou no teatro infantil, 
aos 18 anos, em São Luís do 
Maranhão. Baleiro fazia tri-
lhas para clássicos infantis do 
teatro e da literatura.

O universo lúdico e irreve-
rente criado por Zeca Baleiro 
em “Zoró”, seu primeiro pro-
jeto infantil, ganha uma nova 
plataforma. O DVD de ani-
mação “A Viagem da Família 
Zoró” mostra um passeio de 
férias de um casal com seus 
dois filhos. No trajeto, histó-
rias, conversas e brincadeiras 
vão gerando a aparição de 
uma bicharada muito esqui-
sita. Entre outros, ganham 
clipes de animação a “Onça 
Pintada”, “A Serpente que 
Queria Ser Pente”, a “Girafa 
Rastafari” e “O Ornitorrinco”.

Durante a gravação do CD 
“Zoró [Bichos Esquisitos]” 
(2014), surgiu a ideia de fa-
zer animações para algumas 
canções e também a vontade 

de explorar novos for-
matos de distribuição. 
“O projeto se esten-
deu para 11 clipes e a 
experiência ficou tão 
legal, que acabamos 
criando um aplicativo 
e agora o DVD. Ado-
ro animação e adorei 
me envolver com esse 
mundo. Criei os per-
sonagens da família 
Zoró e chamei amigos 
atores para dublar”, 
conta Zeca.

Com criação e ro-
teiro de Zeca Baleiro, 
o DVD “A Viagem da 
Família Zoró” reúne 
as vozes de: Danilo 
Grangheia (Pai Zoró), 
Thais Pimpão (Mãe 
Zoró), Débora Du-
bois (Irmã Zoró) e do 
próprio Zeca Baleiro 
(Zoró), com anima-
ção de Marcos Faria, 
que também assina 
três clipes. Outros 
grandes animadores 
brasileiros participam 
do DVD: Catapreta, 
Marcelo Presotto, Dani Libar-
di, Deeper e Marcelo Amiky, 
além do argentino Tomas Ra-
jlevsky, do Wake Studio.

Com a participação de um “dream team” de 
músicos multi-instrumentistas na gravação das 
canções, “A Viagem da Família Zoró” ainda traz 
entre os convidados Blubell, MPB4 e MC Gaspar.
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Eufonia Brasileira
Página inicial Notícias Novo Cenário Musical Resenhas Agenda

TERÇAFEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2016

Pequeno Cidadão chama as crianças para dançarem em novo álbum

O grupo Pequeno Cidadão está prestes a lançar seu terceiro álbum de estúdio, "Vem Dançar", vai poder ser
ouvido na íntegra no próximo 30 de setembro, e tem o propósito de deixar ninguém parado. O grupo faz música
para crianças há 8 anos, e tem como integrantes o guitarrista Edgard Scandurra (Ira!), o produtor musical
Antônio Pinto, a guitarrista e vocalista Taciana Barros, além dos seus respectivos filhos, que estudaram na
mesma escola e influenciaram seus pais a caírem de cabeça no projeto. Também já fez parte da banda o
vocalista Arnaldo Antunes, que agora vem trabalhando em sua carreira solo, porém não deixou de contribuir com
as composições para o álbum.
 Taciana Barros nos contou um pouco mais sobre o novo álbum, o propósito do mesmo, como as novas
tecnologias afetam no universo infantil entre outros assuntos. Confira:

Foto: Divulgação

EB:  Vocês atuam no segmento de música infantil, você acha que a música destinada para esse público
está escassa?
Taciana: Eu faço um trabalho de garimpo de música infantil por causa do meu programa semanal de música e
dicas para crianças na Rádio Vozes, e eu acho que esse universo é bem rico, tanto atualmente como em
trabalhos do passado. Tem muita coisa legal pra criança, talvez na área em que a gente atue tenha menos,
porque a gente faz um som pop rock, um som com uma temática infantil somada a um arranjo instrumental mais
complexo, resultando em uma sonoridade que poderia acontecer num show só para adultos numa boa. Mas o
legal é essa diversidade mesmo. Também acho legal as crianças ouvirem "sons de adulto", como por exemplo,
 Beatles, Michael Jackson, Rita Lee, Itamar Assumpção e tantos outros sons que elas podem curtir e entender.

EB:O novo álbum foi nomeado de “Vem Dançar”, esse nome já é um chamativo para as crianças se
soltarem mais? E já pegando esse gancho, você vê que as crianças estão cada vez mais presas às novas
tecnologias?
Taciana: Acontece que o mundo tecnológico está mesmo muito atraente, a criança tem uma infinidade de
músicas, jogos, vídeos pra assistir num clique. Mas todos sabemos que dançar, cantar, brincar de pegapega,
jogar bola, nadar no mar, essas coisas, jamais serão superadas e são elas que ficam na nossa memória quando
pensamos nos momentos divertidos da nossa infância. Por isso a ideia do Vem Dançar, que vem com a letra pra
estimular os movimentos, fazendo a criança dançar numa coreografia até se soltar no refrão. Também falamos
pra criança olhar para as Nuvens, que subentendese ser pra tirar os olhos do celular e olhar para o céu (Olhe
Para as Nuvens), surfar, andar de bike, ler, andar de skate, escovar os dentes e até pular no sofá! Criamos

POSTAGEM EM
DESTAQUE

José Norberto
Flesch fala sobre
suas preferências
nacionais e o
sucesso do
formato acústico
no Brasil

  

 

NOSSAS REDES
SOCIAIS

O QUE PROCURA?
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músicas com todos esses temas em nossos álbuns.

VEM DANÇAR | Pequeno ...

"Vem Dançar", primeiro single do álbum

EB: Algumas músicas do Pequeno Cidadão foram incluídas em novelas infantis, na música em geral, até
que ponto essa vitrine é positiva? Você vê que dessa maneira a mídia pode influenciar o gosto musical
das pessoas?
Taciana: É totalmente positivo porque leva nossa música pra dentro das casas diariamente. É um canal direto
com a criança e ficamos mais independentes das rádios, que tem pouca programação infantil. A mídia influencia
muito, mas o que os pais ouvem dentro de casa ou o que um amigo ou um irmão mais velho trouxer pra você
ouvir, também pode te abrir muitos caminhos.

EB: O novo  álbum será lançado no próximo 30 de setembro, já tem uma turnê preparada para
divulgação?
Taciana: Estamos montando o novo cenário e figurino pra cairmos na estrada a partir de novembro,  e
esperamos viajar bastante em 2017 com esse novo som, retornando e reencontrando nosso público e criando
também um público novo que surge todo ano com novas crianças que nascem
 . 
 Passamos por muitos palcos incríveis com nosso show por todo o país. Por exemplo, tocamos no Circo Voador
no mês passado, e foi o primeiro show infantil que rolou na história do Circo, que é um lugar importantíssimo pra
cena do rock nacional. Ficamos muito felizes em tocar lá depois de tantos shows que já fizemos com nossas
outras bandas, desta vez com um projeto infantil. E o interessante e gratificante é ver como as crianças piram no
show, quando elas vem falar conosco ouvimos: "Uau!! Foi meu primeiro show de rock!!!"

Da esquerda para direita: Edgard, Taciana e Antônio
       Foto:Divulgação 

EB: Você acha que o ensino de música nas escolas deveria ser obrigatório? Se sim, no que a música
contribui para a formação de um cidadão 
Taciana: Quando eu era pequena eu estudava música na minha escola, mas era muito chata a aula, a gente
tinha que cantar o Hino Nacional, essas coisas...
Por sorte, antes mesmo de entrar na escola (entrei só no pré, com 6 anos) aos 5 anos comecei a estudar piano
erudito e também meus pais me colocaram aos 8 numa escola de música em grupo, aos 14 entrei para o CLAM,
do Zimbo Trio, em SP. Mas hoje em dia eu vejo as aulas que meus filhos fazem na escola e morro de inveja, são
muito legais e acho que elas são importantíssimas para o desenvolvimento da criança. Música trabalha tanta
coisa no ser humano que é até difícil de explicar, mas tem matemática, tem poesia, tem concentração,
descontração, percepção, trabalho em grupo, aprender a ouvir, aprender a criar, e assim vai, infinitamente. Sou
totalmente a favor da música e dos esportes serem obrigatórios. Uma escola para criança sem música e sem
esporte deve ser muito triste.

 "Vem Dançar" será distribuído pela MCD, e deve chegar nas lojas em outubro. Antes tudo poderá ser conferido
pelas plataformas digitais, a partir de 30 de setembro. A produção foi feita por Antônio Pinto, tem participação
especial de Arnaldo Antunes e mixagem de Mario Caldato, produtor dos Beastie Boys e Jack Johnson.

Faixas:
1.     Vem Dançar
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 Taciana Barros nos contou um pouco mais sobre o novo álbum, o propósito do mesmo, como as novas
tecnologias afetam no universo infantil entre outros assuntos. Confira:

Foto: Divulgação

EB:  Vocês atuam no segmento de música infantil, você acha que a música destinada para esse público
está escassa?
Taciana: Eu faço um trabalho de garimpo de música infantil por causa do meu programa semanal de música e
dicas para crianças na Rádio Vozes, e eu acho que esse universo é bem rico, tanto atualmente como em
trabalhos do passado. Tem muita coisa legal pra criança, talvez na área em que a gente atue tenha menos,
porque a gente faz um som pop rock, um som com uma temática infantil somada a um arranjo instrumental mais
complexo, resultando em uma sonoridade que poderia acontecer num show só para adultos numa boa. Mas o
legal é essa diversidade mesmo. Também acho legal as crianças ouvirem "sons de adulto", como por exemplo,
 Beatles, Michael Jackson, Rita Lee, Itamar Assumpção e tantos outros sons que elas podem curtir e entender.

EB:O novo álbum foi nomeado de “Vem Dançar”, esse nome já é um chamativo para as crianças se
soltarem mais? E já pegando esse gancho, você vê que as crianças estão cada vez mais presas às novas
tecnologias?
Taciana: Acontece que o mundo tecnológico está mesmo muito atraente, a criança tem uma infinidade de
músicas, jogos, vídeos pra assistir num clique. Mas todos sabemos que dançar, cantar, brincar de pegapega,
jogar bola, nadar no mar, essas coisas, jamais serão superadas e são elas que ficam na nossa memória quando
pensamos nos momentos divertidos da nossa infância. Por isso a ideia do Vem Dançar, que vem com a letra pra
estimular os movimentos, fazendo a criança dançar numa coreografia até se soltar no refrão. Também falamos
pra criança olhar para as Nuvens, que subentendese ser pra tirar os olhos do celular e olhar para o céu (Olhe
Para as Nuvens), surfar, andar de bike, ler, andar de skate, escovar os dentes e até pular no sofá! Criamos

POSTAGEM EM
DESTAQUE

José Norberto
Flesch fala sobre
suas preferências
nacionais e o
sucesso do
formato acústico
no Brasil
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Você vem a Belo Horizonte
para, com o Pequeno Cida-
dão, colaborar com uma
campanha de inclusão da
criança no universo do cine-
ma, e que tem o objetivo de
estimular a sensibilidade
infantil em busca de inspi-
rações para um mundo me-
lhor. A afinidade entre ban-
da e este projeto parece
bem evidente, certo? Tem
tudo a ver com nome e ob-
jetivo da banda: inserir a
criança como cidadã, por-
tanto portadora de direi-
tos como a cultura, o lazer,
a diversão. E o cinema é
uma fonte inesgotável de
todos esses requisitos, é o
lugar dos sonhos, do sorri-
so, da comédia. Faz parte
do nosso lugar como artis-
tas essa questão.

E vocês participam do filme
“O Que Queremos para o
Mundo?” com a canção “Po-
lifonia Amor”. Como foi a
experiência? A gente musi-
cou a letra da música (es-
crita pelo diretor do fil-
me, Igor Amin) depois
que ele nos convidou pa-
ra fazer esse tema. É um
interesse natural da gen-
te o mundo do cinema, e
existe inclusive um plano
– ainda no papel – de fa-
zer um filme do “Pequeno
Cidadão”. Já tivemos al-
gumas experiências nesse
sentido, com músicas em
trilhas e novelas. O cine-
ma nacional cresceu bas-
tante nos últimos anos,
com muita qualidade,
conteúdo e profundida-
de. É muito legal ter essa
qualidade voltada para
crianças, para o universo
lúdico e infantil.

É impressionante pensar na
sua multidisciplinaridade co-
mo músico e em como isso re-
flete na sua carreira. Rock,
eletrônica, projetos solo,
muitas parcerias com outros
músicos. Um projeto infantil
era só o que faltava? Curio-
samente, um dos motivos
que nos levaram ao Peque-
no Cidadão (o grupo ainda
conta com os “adultos” Ta-
ciana Barros e Antônio Pin-
to e já teve em sua forma-
ção Arnaldo Antunes) foi
justamente a vida de músi-
co e o quanto ela nos distan-
cia da família. Não é fácil
acompanhar o dia a dia dos
filhos viajando por todo o
Brasil. Muitas vezes a via-
gem para um único show
dura muitos dias. A ideia
era justamente fazer um
projeto musical de profun-
didade educativa, mas que
também pudéssemos nos
aproximar dos filhos.

E os filhos se aproximarem
do mundo de vocês também,
imagino. Exato, conhecer
mais o meio em que a gente
vive, a rotina de hotel, ôni-
bus, passagem de som, en-
trevista. É inacreditável
quando as pessoas falam ho-
je em “acabar com a mama-
ta dos músicos”, como se fôs-
semos vagabundos. Enfim,
como escolhi como motor
de minha existência traba-
lhar com música, achei baca-
na ter meus filhos em volta.

Sobre essa questão da pater-
nidade, gostaria de destacar
a presença do Daniel, seu fi-
lho mais velho, que hoje tam-
bém é baixista do Ira! não é?
Sim, e é um prazer indescrití-
vel olhar para o meu lado es-
querdo no palco e ver o Da-
niel. Sem ser paternalista,
ele toca muito. A iniciativa

de tocar um instrumento foi
dele. Claro, nunca faltaram
discos, violões, a presença
da música sempre foi inten-
sa em casa. Mas aos 12, 13
anos, ele se matriculou nu-
ma escola de música e, quan-
do fui ver, estava lendo parti-
tura, coisa que não faço! É
até curioso hoje vê-lo tocan-
do com o Ira, que sempre foi
um som mais simples, de
acordes maiores, tempos
quatro por quatro, já que ele
tem um lado vanguardista
muito forte. Mas no Ira! ele
tem um campo vasto para se
divertir. E ele chama a aten-
ção mesmo, várias bandas
estão de olho nele.

É curioso isso, porque sua fa-
ma como um dos maiores gui-
tarristas do Brasil foi cons-
truída muito em cima da
ideia do guitarrista não-vir-
tuoso, econômico, mas ain-
da assim genial. Quando mo-
leque, eu ouvia caras que ou-
ço até hoje, como Jimi Hen-
drix, Jimmy Page, Robert Fri-
pp. Com a chegada do pós-
punk, na década de 1980,
passei a me interessar tam-
bém por outros guitarristas,
como o Andy Gill, do Gang
of Four. Caras que me ensi-
naram que os ruídos nos cap-
tadores de uma guitarra po-
dem ser tão ricos quanto a ve-
locidade de um arpejo. Assu-
mir um grau de experimenta-
lismo, naquele contexto, era
quase como se um guitarris-
ta parasse de ouvir Ramones
e começasse a escutar Erik
Satie. Uma lógica minimalis-
ta, que consigo enxergar ho-
je em músicos como o Cata-
tau (da banda Cidadão Insti-
gado), um grande guitarris-
ta sem ser virtuoso, buscan-
do timbres diferentes, olhan-
do mais instrumentos anti-
gos, os captadores. Acredito

que isso é parte de um lega-
do pessoal para as novas ge-
rações, de certa forma, desa-
prender o que se sabia. E é
muito legal perceber que as
novas bandas parecem ter es-
se leque enorme de referên-
cias, desde o músico virtuo-
so até o cara de uma nota só.
É essa também minha escola
musical.

Se de certa forma os fãs do
Ira! ainda nos anos 80 carre-
gam os filhos crianças nos
shows do Pequeno Cidadão,
será que os filhos adolescen-
tes deles já fazem parte da
plateia do Ira? Sim, e é im-
pressionante essa mudança
geracional. Agora, que esta-
mos na faixa dos 50 e poucos
anos, percebemos uma coisa
que conquistamos com o pas-
sar das décadas: uma lingua-
gem, um discurso muito jo-
vem, que não faz do nosso
show uma coisa nostálgica,
acomodada. Uma mágica
que nem todos artistas da mi-
nha geração conseguem pre-
servar. A maior parte da pla-
teia é formada por garotos e
garotas que, através da inter-
net ou por influência dos
pais e irmãos mais velhos co-
nhecem bem a nossa histó-
ria, os “lados B”, as músicas
mais alternativas, e não só os
sucessos.

É curioso porque de certa for-
ma o Ira! sempre foi uma
cult band. A maior cult band
do Brasil. É um lado forte
nosso, de resistência. Sem-
pre evitamos abrir conces-
sões, jabás e isso também
acaba atraindo um público
muito bacana. Gente que
lembra de episódios não mu-
sicais de nossa carreira, co-
mo o fato de não aceitar to-
car no Chacrinha com gor-
ros de Papai Noel. Temos

sim essa dinâmica atípica,
um espírito alternativo, de
não ficar sempre no mes-
mo lugar, de buscar a dife-
rença. Tem a ver com as ati-
tudes da banda, o que refle-
te no fato de tocarmos em
frente a cem mil pessoas,
como foi no Rock In Rio 3 e
ainda assim não deixar de
ser uma banda cult.

É um prazer, portanto, es-
tar de volta com o Ira!, de-
pois de um longo período
de separação. É muito gos-
toso, e essa volta (em
2014) foi uma loucura,
muito celebrada. Público
chorando, agradecendo.
Nos vimos em uma posi-
ção de ídolos que eu nunca
tinha imaginado. O único
problema que vejo, sendo
honesto, é que quando o
Ira! praticamente termi-
nou, eu comecei a tocar so-
lo, montamos o Pequeno
Cidadão, fiz parceria com
a Marina Lima, toquei com
Karina Buhr e Bárbara Eu-
gênia. Aquele tempo que
eu tinha, agora tenho que
dividir com uma banda
muito assediada. Tive de
deixar um pouco de lado a
ideia de tocar com muita
gente pra poder me direcio-
nar ao Ira, que é uma enti-
dade maior que a gente.

“Como
escolhi

como motor
de minha
existência
trabalhar

com
música,

achei
bacana ter

meus filhos
em volta”

Figuralendáriadorockbrasileiro,oguitarristase-
guepilotandoabandaqueoconsagrounosanos
80,oIra!,alémdesededicaràdiferentesprojetos,
comooPequenoCidadão,queseapresentanacida-
dehojedeformagratuita.Abanda,voltadaparao
públicoinfantil,assinaumacançãodatrilhadofil-
me“OQueQueremosparaoMundo?”,quenarraa
históriadeamigasqueformamumabanda

“No Ira!,
sempre

evitamos
concessões,
jabás e isso

também
acaba

atraindo um
público

muito
bacana”

G

Edgard
Scandurra
Músico
IRA E PEQUENO CIDADÃO

Agenda

MARCELO ROSSI/DIVULGAÇÃO

Músico, pai e grande cidadão

O QUÊ. Show Pequeno
Cidadão no 1º Festival
Canguru Kids
QUANDO. Hoje, às 16h30
ONDE. Anexo Shopping
Boulevard (acesso pelo
piso 2) – Av. dos
Andradas, 3.000, Santa
Efigênia
QUANTO. Gratuito

O TEMPO Belo Horizonte 5DOMINGO, 9 DE OUTUBRO DE 2016 5
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Confira os novos nomesCo

Luísa Maita
■ Nasceu em:

São Paulo (SP)

■ Idade: 34 anos

■ Lançou os discos “Lero-Lero” e “Fio da Memória”

■ Já fez shows nos Estados Unidos, França,
Portugal, Inglaterra e República Tcheca

Marina Melo
■ Nasceu em: São Paulo (SP)

■ Idade: 25 anos

■ Lançou em junho o primeiro
trabalho, “Soft Apocalipse”, que
contou com a participação do
cantor Zeca Baleiro em uma das
faixas, “Adulto”

Anelis Assumpção
■ Nasceu em:

São Paulo (SP)

■ Idade: 36 anos

■ Filha do cantor
Itamar Assumpção
(1949-2003),
apresenta-se com
o grupo Amigos
Imaginários

Dani Black
■ Nasceu em: São Paulo (SP)

■ Idade: 28 anos

■ Filho da cantora Tetê Espíndola, já
lançou três discos. A música “Trono de
Estudar” teve a participação de
13 cantores, entre eles Chico Buarque,
Arnaldo Antunes e Zélia Duncan

Tiago Iorc
■ Nasceu em: Brasília (DF)

■ Idade: 30 anos

■ Tem quatro álbuns lançados. No
mais recente, “Troco Likes”, de
2015, está “Eu Amei Te Ver”, sua
música mais conhecida. O clipe teve
participação de Bruna Marquezine

Héloa
■ Nasceu em:

Aracaju (SE)

■ Idade: 27 anos

■ No recém-lançado
“Eu”, o primeiro
de sua carreira,
fala da mudança
de sua terra natal
para São Paulo

Emerson Leal
■ Nasceu em: Salvador (BA)

■ Idade: 36 anos

■ Músico autodidata,
tocou todos os
instrumentos de
seu primeiro CD. Já
fez parcerias com os
compositores Luiz Tatit
e Tom Zé

Roberta Campos
■ Nasceu em: Caetanópolis (MG)

■ Idade: 38 anos

■ A música “Minha Felicidade”, do
seu mais recente trabalho, “Todo
Caminho É Sorte”, é tema de
abertura da novela “Sol Nascente”
(Globo)
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Show!D4 Segunda-feira, 24 de outubro de 2016 Show! D5Segunda-feira, 24 de outubro de 2016

O guitarrista
Egdard Scandurra

(à esq.) e os
compositores

Taciana Barros e
Antônio Pinto

Para os

Divulgação

música Artista canta
mudança de
cidade em CD

cd

Jovens Luísa Maita lançou
doisálbunse fez

turnênaEuropae
nosEstadosUnidos

A cantora Héloa, 27 anos,
resolveu, neste ano, trocar
sua cidade natal, Aracaju
(SE), pela capital paulista. Es-
sa experiência está retratada
em canções de seu álbum,
“Eu”, lançado em agosto.

“Tem apenas uma música
minha. Mas todas as canções
que escolhi de outros com-
positores falam de solidão e
de diferenças culturais, sen-
timentos que tive quando fui
para São Paulo”, diz a canto-
ra, já adaptada à cidade.

No álbum, ela contou com
artistas que também passa-
ram pela situação de mu-
dança. “Cerquei-me de pes-
soas que melhor pudessem
mostrar esse sentimento. To-
dos os compositores são nor-
destinos, e os músicos que
tocam no disco vieram de di-
ferentes estados para São
Paulo”, diz. (LV)

talentos
da MPB pequenosNovos nomes renovam
a música brasileira,
mostram misturas de
ritmos e cantam pelo
Brasil e pelo mundo

A arte não para. Enquanto
grandes artistas da MPB, co-
mo Caetano Veloso, Gilberto
Gil e Maria Bethânia, seguem
na ativa, jovens talentosos
têm levado novos ares à mú-
sica brasileira (veja alguns
deles ao lado).

Filha de músicos, a paulis-
tana Luísa Maita, 34 anos,
escreve boa parte das músi-
cas que canta. “Falo do coti-
diano ou de algum assunto
sobre o qual estou pensan-
do. Quero dividir minhas re-
flexões com o público”, con-
ta. Ela está entre os novatos
que já conseguiram, inclusi-
ve, levar sua arte para outros
países. Luísa fez shows nos
Estados Unidos e na Europa.
“O meu primeiro álbum, ‘Le-
ro-Lero’, tem estilos musicais
brasileiros que já fizeram su-
cesso no exterior, como a
bossa nova. Por isso, o som
dele conversou bem com o
público de fora”, diz Luísa.

Já o cantor e compositor
baiano Emerson Leal, 36
anos, apostou em parcerias
com veteranos do meio mu-

sical: escreveu uma canção
com Tom Zé (“Círculo”) e ou-
tra com Luiz Tatit (“Das Flores
e das Dores”).

“Fiz um livro sobre as com-
posições do Tom Zé e chamei
o Tatit para escrever a intro-
dução. Assim, me aproximei
dos dois e consegui fazer
uma canção com cada um.
Esse tipo de parceria só leva
benefícios para artistas e
amantes da boa música, pois
permite a união de diferen-
tes maneiras de ver a arte”,
conta Leal, que acaba de
lançar seu segundo CD, inti-
tulado “Cortejo”.

A mineira Roberta Campos,
38 anos, por sua vez, fez
parceria com artistas mais
recentes do meio musical.
Escreveu, com Fernanda Ta-
kai, vocalista do Pato Fu,
“Abrigo”, que está no disco
“Todo Caminho É Sorte”, lan-
çado no ano passado. “Foi
um trabalho feito artesanal-
mente, em um estúdio que
parece uma casa. A presença
dos convidados, como a Fer-
nanda, o Marcelo Camelo e o
Marcelo Jeneci, deu brilho a
ele”, avalia Roberta.

Este mesmo disco tem a
canção “Minha Felicidade”,
tema de abertura da novela
“Sol Nascente”, da Globo.

(LeandroVieira)

Em novo disco “Vem
Dançar”, a banda de
músicas infantis
Pequeno Cidadão faz
um rock dançante

As crianças já têm músicas
novas para colocar na pista
de dança de suas festinhas.
Chega às lojas o disco “Vem
Dançar”, o terceiro do grupo
Pequeno Cidadão, formado
pelos músicos Taciana Barros,
Edgard Scandurra (da banda
Ira!), Antônio Pinto e os pró-
prios filhos dos artistas. O ál-
bum tem a participação do
cantor Arnaldo Antunes (ex-

músico dos Titãs), um dos
idealizadores do projeto de
canções infantis.

A ideia do novo álbum é
fazer um rock dançante. “Na
minha época, a gente dan-
çava ‘Estúpido Cupido’, as
músicas de ‘Grease’, com
John Travolta, e percebemos
que as crianças hoje não
dançam. Aí pensamos em
estimular isso”, explica Ta-
ciana Barros. “O Antônio veio
com a ideia de fazer um dis-
co para dançar do começo ao
fim e com base nessa con-
versa escrevi a letra da faixa-
título”, completa Taciana.

A convivência entre adultos

e seus filhos e sobrinhos aju-
da a alimentar as ideias para
as canções, como “Caveira
Bagunceira”. “Meu filho
descobriu que havia uma ca-
veira dentro da gente e con-
versamos que não tem muito
a ver ficar com medo disso, já
que os ossos fazem parte do
nosso corpo. Acabou virando
uma música com coreogra-
fia”, lembra Taciana.

Ela gosta de estimular os
filhos a dançar se vergonha.
“Eu digo para a minha filha
que dançar é algo ridículo
mesmo, mas é divertido sol-
tar o corpo sem timidez.”

(FabianaSchiavon)

Produtor cita
dificuldades
enfrentadas

Historiador da MPB e pro-
dutor musical, o carioca Ro-
drigo Faour conta que há
uma certa dificuldade para
novos cantores aparecerem.

“Ainda é muito difícil ter a
sua música tocada na rádio,
e a internet é um baú sem
fundo, onde os conteúdos
costumam se dissolver facil-
mente. Há, sim, cantores de
qualidade espalhados pelo
Brasil, mas alguns têm um
espaço reduzido na mídia ou
são mal produzidos.”

Faour, que lançou a bio-
grafia da cantora Angela Ma-
ria, diz que, em São Paulo, é
possível encontrar lugares
que abrem espaço para can-
tores de qualidade. Ele cita
como exemplo a programa-
ção dos Sescs paulistas. (LV)
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Cartola ganha caixa de CDs
O cantor e compositor An-

genor de Oliveira (1908-
1980), o Cartola, está em um
ano de homenagens. Além
do musical “Cartola - a Vida É
um Moinho”, em cartaz no
Teatro Sérgio Cardoso, e da
exposição Ocupação Cartola,
no Itaú Cultural, as lojas re-
cebem a caixa “Todo Tempo
que Eu Viver”.

A produção vem com três
CDs. Um deles é o seu disco
de estreia, “Cartola”, de
1974, em que registra os
clássicos “Disfarça e Chora”,
“Alvorada” e “Alegria”. As
músicas já eram conhecidas
na época, mas Cartola só
conseguiu gravá-las em um
LP aos 65 anos.

O segundo álbum, lançado

em 1976, revelou a imortal
“As Rosas Não Falam” e “O
Mundo É um Moinho”.

Já o terceiro é uma compi-
lação inédita. Chamado de
“Tempos Idos”, tem grava-
ções ao vivo de “O Sol Nasce-
rá”, “Acontece” e “Alvora-
da”, além de “Todo o Tempo
que Eu Viver” e uma seleção
de sambas da Mangueira. (FS)
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Banda de músicas infantis faz um rock dançante

As crianças já têm músicas novas para colocar na pista de
dança de suas festinhas. Chega às lojas o disco "Vem
Dançar", o terceiro do grupo Pequeno Cidadão, formado
pelos músicos Taciana Barros, Edgard Scandurra (da banda
Ira!), Antônio Pinto e os próprios filhos dos artistas. O álbum
tem a participação do cantor Arnaldo Antunes (ex-músico dos
Titãs), um dos idealizadores do projeto de canções infantis.

A ideia do novo álbum é fazer um rock dançante. "Na minha
época, a gente dançava "Estúpido Cupido", as músicas de
"Grease", com John Travolta, e percebemos que as crianças
hoje não dançam. Aí pensamos em estimular isso", explica
Taciana Barros. "O Antônio veio com a ideia de fazer um disco para dançar do começo ao fim e com base nessa
conversa escrevi aletra da faixa-título", completa Taciana.

A convivência entre adultos e seus filhos e sobrinhos ajuda a alimentar as ideias para as canções, como
"Caveira Bagunceira". "Meu filho descobriu que havia uma caveira dentro da gente e conversamos que não tem
muito a ver ficar com medo disso, já que os ossos fazem parte do nosso corpo. Acabou virando uma música
com coreografia", lembra Taciana.

Ela gosta de estimular os filhos a dançar se vergonha. "Eu digo para a minha filha que dançar é algo ridículo
mesmo, mas é divertido soltar o corpo sem timidez."

Recomendados para você

Link: http://hoje.vc/rbge  

Link: http://hoje.vc/rbge  

Banda de músicas infantis faz um rock dançante - Almanaque - Ho... http://hojeemdia.com.br/almanaque/banda-de-músicas-infantis-fa...
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Publicidade

Pequeno Cidadão
chega com seu
rock dançante para
crianças
bagunceiras e
adultos animados
Álbum Vem Dançar, terceiro da banda, traz histórias
divertidas e educativas para crianças de todas as idades.

Publicado em: 19-10-2016 16:1hs |
Fonte: Margarete Ricciotti. Comentários

0

Pequeno Cidadão chega com seu rock dançante para crianças bag... http://www.portalrosachoque.com.br/noticias/1949/pequeno-cidad...

1 de 5 24/10/16 14:31

Banda Pequeno Cidadão. | Creditos: Divulgação

Afaste o sofá da sala, tire os móveis do caminho e transforme sua casa
em uma grande balada. Está na área o álbum Vem Dançar, terceiro da
banda Pequeno Cidadão formada pelos músicos Taciana Barros,
Edgard Scandurra, Antonio Pinto e uma trupe de crianças que inclui
seus respectivos Flhos. Com 13 faixas, sendo 12 inéditas e um sucesso
da década de 80, o CD já está disponível nas principais plataformas
digitais e chega às lojas no Fm de outubro.

"É um álbum de rock dançante para crianças bagunceiras e adultos
animados. A letra de Vem Dançar, por exemplo, ensina uma coreograFa
superdivertida, apenas seguindo o que a canção sugere. Essa é a ideia
central do novo disco: convidar a criança a mexer o corpo e se divertir
dançando, sem vergonha", explica Taciana Barros.  

Mesclando diversão e cultura, Vem Dançar conta histórias engraçadas,
curiosas, românticas e questionadoras para o público infantil. "É um
produto idealizado para crianças que encanta toda a família: pai, mãe,
Flhos... Costumamos dizer que a faixa etária vai do bebê ao vovô",
brinca. 

O projeto também trabalha temas educativos, como a música Caveira
Bagunceira, que revela a quantidade de ossos que temos no
corpo, e Parque Augusta e Terra, Vento, Fogo, Tempo que tratam da
responsabilidade com a natureza e a ecologia desde cedo. O CD ainda
traz letras sobre os primeiros dilemas existenciais, com Mesmo Sem a
Gente, que fala sobre a fossa pré-adolescente.

"Vem Dançar é fruto da convivência com nossos Flhos, das
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13.  Parque Augusta dos Anjos de Cara Suja

Sobre o Pequeno Cidadão

O Pequeno Cidadão foi criado em 2008 e 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 Rio 2016) e por seus Flhos. Este encontro
aconteceu por causa das crianças, que desde pequenas frequentaram
a mesma pré-escola na cidade de São Paulo. Além dos CDs, a turma
lançou 4 livros inspirados em suas canções: "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), e o premiado DVD Pequeno Cidadão, com clipes
feitos por diversos artistas utilizando diferentes técnicas de animação.

Pequeno Cidadão na rede

http://goo.gl/gMgN2A - teaser Vem Dançar

www.pequenocidadao.com
www.facebook.com/pequenocidadaoFcial

radiovozes.com/pequeno-cidadao

www.youtube.com/pequenooFcial

www.pequenocidadaolojinha.com.br

issuu.com/pequenocidadao

https://twitter.com/pequeno_cidadao

https://instagram.com/pequenocidadao

pequeno.cidadao (SNAPCHAT)

Sobre a MCD

Há mais de 20 anos a MCD produz e distribui conteúdo audiovisual
infantil, e atua como agente de licenciamento de propriedades
selecionadas. Seu catálogo inclui nomes como Pequeno Cidadão,
Barbatuques, Hélio Ziskind, Beatles para Crianças e Bia&Nino. Além
disso, a empresa também atua na criação de projetos personalizados
para grandes marcas como Johnson's Baby, Itaú Seguros, O Boticário e
Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Pequeno Cidadão chega com seu rock dançante para crianças bag... http://www.portalrosachoque.com.br/noticias/1949/pequeno-cidad...

4 de 5 24/10/16 14:31

recordações que temos da infância e das experiências que vivenciamos
nesses oito anos de estrada", diz.

O novo álbum, que será distribuído pela MCD, ainda conta
com produção de Antonio Pinto, participação especial de Arnaldo
Antunes, um dos idealizadores da banda, e mixagem de Mario Caldato
(produtor de Beastie Boys e Jack Johnson). 

"Sou suspeito para falar, mas Fquei encantado com esse disco. Acho
que é o mais psicodélico, a coisa da sonoridade, da viagem, das
histórias que são contadas. Tudo muito bacana! E o título vem a calhar,
Fquei me sacudindo... É um disco para a criança sacudir a consciência,
o corpo e tudo o mais", diz Arnaldo Antunes.

"É um projeto muito interessante, pois conseguiram fazer um disco
legal para as crianças e para os pais. Os músicos tocaram muito bem, é
uma viagem. E cada música tem uma história e estilo diferente", avalia
Mario Caldato. 

Segundo Paulo Tatit, do grupo Palavra Cantada, o novo álbum está
demais. "Eu amei o disco! Sou fã do Pequeno Cidadão e muito ligado na
sonoridade dos discos, e esse está muito agradável de se ouvir muitas
vezes", analisa.

Para conferir alguns dos melhores momentos ao longo de um ano de
produção, acesse: http://goo.gl/TcoHuz. 

Con$ra as faixas de Vem Dançar: 

1.     Vem Dançar

2.     Menino Iluminado

3.     Terra, Vento, Fogo, Tempo

4.     Olhe Para as Nuvens

5.     Surfar

6.     Há Beleza em Tudo Isso

7.     Telefone

8.     Caveira Bagunceira

9.     Sakumekeuvô

10.  Mesmo Sem a Gente

11.  Galera do Fut

12.  Melô do Assobio
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O museu Catavento, que oferece instalações sobre ciência e tecnologia, reabriu, na última semana, a sala do DNA.

O espaço havia sido desmontado para receber um novo projeto gráfico, que agora ocupa 175 m².

Equipe Catavento/Divulgação

!

 Logitech G27 Racing ...  
à vista

$R$ 1.054,23
Audio Video & Cia
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detalhes para criar uma obra única para crianças —misto de biografia, livro de arte e passaporte para uma região encantada
da Índia.

Autora: Tejubehan. Tradução: Monica Stahel. Editora: WMF Martins Fontes (2013, 32 págs., R$ 59,90).

Mônica Rodrigues da Costa, jornalista especializada em infância, sugere o show Barbatuquices

Seis dos 15 membros do grupo de percussão Barbatuques, que usam como instrumentos os próprios corpos, reúnem-se neste
show interativo e conquistam crianças e adultos com estalos de dedos, palmas, batidas no corpo e voz. O público canta com
o grupo temas como "Mãos à Obra e Pé na Tábua".

Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acácias, região sul, tel. 5183-2800. 250 lugares. Sáb. e dom.: 12h. Até 30/10. 40
min. Livre. Ingr.: R$ 50. Estac. a partir de R$ 15.

Fabiana Futema, do blog "Maternar", destaca o disco "Vem Dançar"

Formada pelos músicos Taciana Barros, Edgard e Antônio Pinto e pelos filhos deles, a banda lança seu terceiro álbum de
rock dançante. O clipe da música que dá nome ao disco convida adultos: basta seguir as orientações e balançar o corpo em
uma coreografia divertida. Outras canções, como "Parque Augusta dos Anjos de Cara Suja" e "Terra, Vento, Fogo", lançam
reflexões sobre a responsabilidade com a natureza.

"Vem Dançar". Artista: Pequeno Cidadão. Gravadora: MCD (R$ 33 no iTunes).
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Skank
OSambaPoconé -20anos
AbandamineiraSkankacaboude
lançarumaediçãoespecial tripla
doálbumOSambaPoconé (Sony
Music), que completou20anos
esteano. São40 faixas, incluindo
omaterial original, gravaçõesde
ensaios,demos, remixese takes
alternativos, alémda inédita
Minas comBahia. ÉumaPartida
deFutebol, GarotaNacional e Tão
Seusãoalgunsdos sucessosdesse
álbumque colocouoSkankainda
maisemevidência.Aversão
deluxedeOSambaPoconé
estádisponível nas lojas
eplataformasdigitais.

Alicia Keys
Here
Encontrodas raízesdeAlicia em
Nova Iorque comaculturahiphop.
São 18 faixas inéditas – incluindo
ossucessos InCommoneBlended
Family (WhatYouDoForLove).
Cantora, atriz eescritora, Aliciaé
umdosnomesmais respeitados
namúsica. Éaprimeiramulherno
ritmoR&Ba ter três álbuns
consecutivosestreandona
primeiraposiçãoda lista de
álbunsmais vendidosdaBillboard
200.GirlOnFire foi, em2013,
amúsica internacionalmais
executadanas rádiosdo
Brasil.WarnerMusic.

TheLast ShadowPuppets
TheDreamSynopsis
Odisco inclui seis faixasgravadas
nosestúdios deFuture-Past, na
cidadedeHudson, noestadode
Nova Iorque.OEPcomeça coma
faixaAviatione terminacomThe
DreamSynopsis, que são também
ascançõesdeaberturae
encerramentodo segundodisco
deestúdiodabanda, Everything
You’veCometoExpect.Alémdas
duasmúsicas dorepertório do
últimoálbum,oEP traz coversde
faixasdeLeonardCohen,da
bandaTheFall, do cantor Jacques
DutroncedogrupoGlaxo
Babies. SonyMusic.

LuluSantos eNelsonMotta
Lulu&Nelsinho
Doisdos compositoresmais
emblemáticosdamúsica
brasileira, LuluSantoseNelson
Mottadisponibilizarampara
downloademserviços digitais
essa coletâneade16músicas
compostaspeladupla.A ideia de
produzir oálbumpartiudeLulu
que, ao saberqueNelsonseria
homenageadonoGrammyLatino
desteano, decidiu tambémfazer
suahomenagemao jornalistae
compositorde 72anos. Entreas 16
músicasdo repertórioestáTempo
emMovimento, faixa inéditana
vozdeLuluSantos. SonyMusic.

BobDylan
TheRealRoyalAlbertHall 1966
Oálbumtrazpelaprimeira vez
overdadeiro concertodoNobelde
Literaturaem2016,BobDylan, no
RoyalAlbertHall (SonyMusic),
emLondres, nadécadade 1960.
Oshow–originalmentegravado
para se tornarumdiscoaovivo
daCBSRecords– chegaaopúblico
commixagemdoengenheiro
vencedordoGrammy, Chris Shaw.
Durantedécadas, a apresentação
deDylanemManchesternodia 26
demaiode1966 foi rotulada como
TheRoyalAlbertHall Concert.
Entreoshits estãoLike aRolling
StoneeMrTambourineMan.

Lançamentos

LUCASKREMPEL

DAREDAÇÃO

Emum primeiromomento, as
fotos de divulgação da banda
Pequeno Cidadão mais pare-
cemumcartazdeumapossível
adaptação nacional ao filme
Doze é Demais (Cheaper by the
Dozen, de 2003), que tinha o
comediante Steve Martin no
papel de pai daquela trupe to-
da. Quando cai a ficha que se
trata de um projeto musical,
logo vem Palavra Cantada e
Armatrux como referências.
Mas imagem e sonoridade na-
da têm a ver com as citações
acima.Sãooriginaisecommui-
tahistóriacarregada.
Edgard Scandurra (Ira!), a

santista Taciana Barros (Gang
90 & Absurdettes) e Antonio
Pinto(produtordetrilhassono-
ras da Olimpíada 2016 e do
documentário Amy, vencedor
do Oscar) são os comandantes
dessa turminha, que reúne fi-
lhos dos três, além de sobri-
nhosecriançasconvidadas.
“Palavra Cantada é um pro-

jeto fabuloso. Eles estão anos
à frente, em todos os sentidos.
A Taciana, no entanto, fala
uma coisa legal. Ela comenta
que nosso som é uma música
psicodélica para crianças. Le-
vamos um calor musical com
essência, emoção, aquela coi-
sa da criança fechar os olhos e
cantar junto com a banda”,
comentaScandurra.
O Pequeno Cidadão acaba

de lançar o seuquarto trabalho
de estúdio, Vem Dançar
(MCD), que reúne 13 faixas. E
é legal ver o amadurecimento
dascanções,queacompanham
o crescimento dos integrantes.
Senoprimeiroálbum,homôni-
mo, os baixinhos cantavam
Tchau Chupeta, Leitinho e
Meu Anjinho, hoje eles já fa-
lam até sobre a possibilidade
de perder uma das principais
áreas verdes de São Paulo, o
ParqueAugusta.
“OParque Augusta está sen-

dodestruídoemnomedaespe-
culação imobiliária. Querem
construir duas torres em uma
daspoucasáreasverdespreser-
vadasque temosemSãoPaulo.
Eu e o meu filho militamos
muito nesse sentido. Temos
quenosposicionar”.
Outro tema que mostra o

crescimentodos filhos é a desi-
lusão amorosa na adolescên-
cia. “Éalgoquenão tinhacomo

explorar no nosso primeiro ál-
bum, de 2009.Minha filha era
uma criancinha, hoje tem 12
anos,éumamoça”.
Scandurra afirma que não

tem pressão sobre os filhos.
Prova disso é que um deles se
aposentou do rock, segundo o
pai. “O Joaquim, de 17 anos,
foi para o rap, uma coisa qua-
se adulta. Não forçamos a
barra com shows, trabalho e
obrigações. Nós, que somos
músicos profissionais, somos
obrigados a abrirmãodemui-
tas coisas para viajar. Mas
eles são livres para escolher o
que querem fazer, sem pres-

são. Preservamos a rotina de
cadaum”.

NOVASCRIANÇAS
Na gravação de Vem Dançar,
por exemplo, o Pequeno Cida-
dão contou coma participação
de quatro novas crianças, to-
dasfilhasdeamigosouconheci-
dos dos líderes. “Fizemos al-
guns karaokês com eles e o
resultado foi ótimo. Eles se di-
vertem e são talentosos. Fize-
mosuma seleçãopara escolher
quem nos acompanharia na
gravação”.
O guitarrista do Ira! afirma

que o processo criativo do Pe-

queno Cidadão flui rápido e
bem. “OAntonio éworkaholic,
muito criativo. Quando nos
reunimos, ele já tinha setemú-
sicas para o disco. Daí fomos
acrescentandooselementosde
cadaumnasmúsicas”.

DOFUNKAOROCK
Um dos pontos que mais cha-
ma a atenção de Scandurra é o
caldeirão de influências dos fi-
lhos. “As crianças têm um le-
que muito amplo, que explora
do funk ao rock, do pop das
rádios ao Chico Buarque. O le-
gal é trazer a poesia para o
universo deles. É o que faze-

moscomoPequenoCidadão”.
O músico conta que muitos

pais curtem o show da mesma
forma que as crianças. E esse
fato está relacionado às carrei-
ras de Scandurra, Taciana e
AntonioPinto.
“Ohistóricodos integrantesé

um fator especial. Transforma
nosso trabalho em algo único.
Os pais, quando adolescentes,
nosacompanharamcomasnos-
sas bandas de origem. Hoje,
eles têm a emoção de mostrar
para os filhos. Não infantiliza-
mos em nada o som. Você tem
músicas tocadas com instru-
mentosdeumabandaderock”.

Faixas

Galeria

❚ Vemdançar
❚ Menino iluminado
❚ Terravento fogo tempo
❚ Olheparaasnuvens
❚ Surfar
❚ Hábelezaemtudo isso
❚ Telefone
❚ Caveirabagunceira
❚ Sakumekeuvô
❚ Mesmosemagente
❚ Galerado fut
❚ Melôdoassobio
❚ ParqueAugustadosanjos
decara suja

galeria@atribuna.com.br

❚❚❚ Enquanto excursiona pa-
ra divulgar o lançamento de
Vem Dançar, Edgard Scan-
durraafirmaquepretendele-
var adiante outros projetos
nopróximo ano. Entre as no-
vidades estão um álbum no-
vo do Ira! e uma turnê com a
cantora Silvia Tape, com
quem gravou o álbum EST,
no primeiro semestre. “Tive
um ano muito puxado. Não
conseguidaraatençãoneces-
sária para as apresentações
comaSilvia”.
Quanto ao Ira!, Scandurra

garante que um álbum será
lançadonopróximoano. “Es-
tamos compondo músicas
inéditas, vamos voltar às raí-
zes. A atual situação política
pede que façamos algo para
demonstrarnossa ira”.
Um projeto com André

Abujamra também deve ga-
nhar vida nos próximos me-
ses, indicaScandurra.

MobyDickatingeamaioridade
Umdosmais tradicionais eprestigiadospontosdeencontropara jovens eadultosna região, a casa
noturnacelebrahoje 18anosdeagito. Para comemorar, temshowdabandaAliadosque, pela
primeiravez, seapresentanaMoby.GustavoFildzz, vocalista, contaparaagalera comoserá. C-2

Scandurra (no alto, à esquerda, de chapéu) afirma que muitos pais que curtiram o Ira! e o Gang 90 na adolescência hoje dançam com os filhos

Músicapsicodélicaparaosbaixinhos
Pequeno Cidadão, projeto paralelo de Edgard Scandurra, Taciana Barros e Antonio Pinto, reúne filhos, sobrinhos e crianças convidadas

MARCOSVILASBOAS /DIVULGAÇÃO

Guitarrista
promete
2017 cheio
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