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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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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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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
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Flesch fala sobre
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nacionais e o
sucesso do
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no Brasil
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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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JORNAL: O TEMPO / BH 
OUTUbro 2016

¬ THIAGO PEREIRA

ESPECIAL PARA O TEMPO

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

Entrevista


