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ONDE:Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (700 lug.).
R. Paes Leme, 195, 3095-9400.QUANDO: sáb. (22), 11h
e 15h.QUANTO:R$ 24. Rec. da produção: livre. 90 min.

Há três anos, quatro roqueiros e seus
sete filhos transformaram emmúsica
os ‘dilemas’ infantis do dia a dia. Assim
nasceu oPequenoCidadão, grupo
que lança seu segundo disco em dois
shows, amanhã (22), no Sesc Pinheiros.

O grupo, porém,mudou. Da formação
inicial, comArnaldo Antunes, Taciana
Barros, Antônio Pinto e Edgard Scandur-
ra, sai Antunes e entra o caçula Sebastião
(de um ano), filho de Antonio, que faz
ponta como vocalista. Além disso, os
arranjos estãomais complexos, hámais
rimas e as letras sãomais engraçadas.
“Joaquim toca guitarra super bem.

Eles entendem a linguagem do studio,
sabemusar um fone e pedir uma regula-
gem”, orgulha-se Taciana.
E o cotidiano damolecada continua

em alta, caso da faixa ‘Mamãe Tamo
Chegando?’, sobre uma criança que, a
caminho de uma festa de aniversário,
fica presa no congestionamento e pro-
testa cantando.
Se depender da integrante Luzia, de

11 anos, o rock continuará pirandomui-
tas gerações – na batatinha ou na aveia.
Fernanda Araujo

Rockde família
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+CIDADÃOS: criançasdaplateia sobemnopalco ecantam junto comogrupo

Luzia, que na internet ensina a
fazer torta de bananas com
aveia, escreveu com a mãe Tacia-
na a letra de ‘Pirou na Batati-
nha’. O que a cantora e composi-
tora quer ser quando crescer?
Arquiteta, claro.

Pirou na Batatinha
Rosca de Mosca
Nhoque de Minhoca
Batata de Barata
Palmito de Mosquito
Repolho de Piolho
Cuscuz de Avestruz
Morango de Orangotango
Fubá de gambá
Filé de chipanzé
Pudim de pinguim
Pirou na Batatinha (bis)
Viajou na Maionese (bis)
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gazeta de limeira
fevereiro 2013

LIMEIRA, SEXTA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRO DE 20134 - GAZETA DE LIMEIRA

Para anunciar aqui ou tirar dúvidas com nossos colunistas, entre em contato através do e-mail presscomimprensa@gmail.com
ou pelo telefone 3451.0579. Se preferir, acesse o site www.mundoplug.com.br e lá você encontrará muito mais!

Não temos
tempo

Hoje começo contando a
história de Judith (nome

fictício), para ressaltar a im-
portância de resgatarmos o
tempo. O mundo caminha e
com ele muitas coisas vão
mudando, se transformando,
mudando hábitos e costu-
mes na população, fazendo
com que esta se comporte
de formas e jei-
tos diferentes,
mesmo quando
as emoções e
sentimentos
são os mes-
mos. Judith a-
caba de perder
a companheira
de 30 anos de
convivência.
Os últimos anos foram ain-
da mais intensos, pois a
companheira fora acometi-
da de uma doença progres-
siva e incurável, chegando à
total dependência, embora
lúcida em todo o trajeto.

Como tudo nessa vida
tem um começo, meio e fim,
“acabou o sofrimento”, co-
mo uns poderiam dizer, po-

rém os mortos não falam, não
sabemos se realmente tudo se
aquieta quando o corpo não
tem mais vida. E, para os vi-
vos, como é o caso de Judith,
pode até ter acabado um pe-
ríodo de sofrimento, mas de
um tipo específico de sofri-
mento, pois se impuseram
outros, principalmente o da
ausência. Judith tem estado
triste, chorosa, questionando
o que fizera até então, se fora
certo ou errado, se muda de
casa ou fica na mesma, mas o
que mais a angustia é a soli-
dão, pois tinha um motivo pa-
ra voltar para casa, mas ago-
ra a casa está vazia.

E a coisa não para aí na
ausência, foi uma vida com-
partilhada que lhe trouxe ale-

gria, segurança,
equilíbrio.

Diz ela: “Até
os 29 anos, eu
fiz muita boba-
gem, me envol-
vi com homens
que me fizeram
sofrer, era triste
e perdida.
Quando nos

conhecemos, conheci outro
mundo, até então inimaginá-
vel,  o que me traria uma nova
vida. Fizemos muitas coisas
juntas, ela foi durante todos
esses anos minha referência
de senso de justiça, discer-
nimento, criatividade, alegria.
Como se ela fosse o sol e a
lua, em uma relação de com-
plementariedade. Hoje tenho

medo, tenho medo de me
desequilibrar, de não dar
conta, mesmo nas horas di-
fíceis ela sempre me puxava
para a realidade, para a sen-
satez. Hoje estou sem saber
para onde ir, o que fazer.
Uma coisa é certa: vou con-
tinuar trabalhando, no traba-
lho me sinto útil, me entre-
tenho com os afazeres e
com as pessoas”.

Tudo é muito recente,
Judith está vivendo um pe-
ríodo de luto, por isso essa
enxurrada de pensamentos
e sentimentos, naturais prin-
cipalmente quando se per-
de um grande amor; diferen-
temente dos casos em que
a ida do companheiro ou
companheira é um alívio, a
realização de um desejo.

O que Judith precisa
agora é de um tempo para
viver seus sentimentos, para
se organizar em “uma nova”
vida, para reconstruir seu
EU individual. Ao contrário
do que uns amigos têm su-
gerido, para que procure
um psiquiatra por estar de-
primida – é natural e lógico
que esteja –, precisa viver
essa dor ao invés de supri-
mi-la com medicamentos.

No item elaboração de
luto, os mais antigos tinham
razão em ficar um tempo de
“resguardo”, se vestindo de
preto, como se estivessem
dizendo : “Me dê um tem-
po, preciso dele para viver
a minha dor”.

Herivelto ZuccarattoHerivelto ZuccarattoHerivelto ZuccarattoHerivelto ZuccarattoHerivelto Zuccaratto
PPPPPsicólogosicólogosicólogosicólogosicólogo

Eram meados da década
de 80, e, como todo jo-

vem que gosta de esportes,
num país carente de ídolos,
eu também comecei a acom-
panhar o boxe quando apa-
receu o peso pesado Adilson
“Maguila” Rodrigues. De ori-
gem humilde, Maguila nunca
foi unanimidade, porém ca-
tivava os fãs pelo carisma,
com seu jeito simples e sin-
cero de falar. Certa vez, me
lembro dele enfrentando o
então primeiro do ranking,
Evander Holyfield. No se-
gundo assalto, Maguila levou
um direto no queixo que o fez
cair, nocauteado. Logo após
sua queda, dava para ver as
pernas do boxeador fazen-
do movimentos involuntários.
Com certeza, isso aconteceu
devido ao trauma causado
em seu cérebro pela panca-
da, que ocasionou estímulos
nervosos nos seus músculos,
causando uma espécie de
“crise convulsiva”. Alguns
dias atrás, me deparo com a
notícia que Maguila fora in-
ternado por estar muito

Papo-
cabeça

w w w . m u n d o p l u g . c o m . b r

Em 2008, quatro pais,
músicos e amigos –
Edgard Scandurra,

Arnaldo Antunes, Taciana
Barros e Antonio Pinto –
acharam que seria uma boa
ideia fazer canções com seus
filhos. Daí surgiria, um ano
depois, o CD “Pequeno Ci-
dadão”. A brincadeira teve
uma repercussão tão boa, que
rendeu outros projetos, como
um DVD e dois livros. Depois
de muita estrada, pais e filhos
apresentam agora o segundo
disco, “Pequeno Cidadão 2”,
no qual as crianças, bem mais
crescidinhas, puderam parti-
cipar mais ativamente da ela-
boração. Elas agora até com-
põem.

No universo do Pequeno
Cidadão, skates, batatinha fri-
ta e programas de computa-
dor são matéria-prima para as
letras. Assim como a neces-
sidade de se usar mais o
transporte coletivo. A exem-
plo do primeiro disco, este
também está gerando frutos
em outras mídias, que podem
ser conferidos no site
www.pequenocidadao.com.
Sobre este momento da ban-
da, Taciana conversou com o
PLUG.

O que mudou na banda des-
de 2009, quando foi lança-
do o primeiro disco, consi-
derando que esse é um lon-
go tempo para as crianças?

No primeiro CD, não
éramos como essas bandas
de garagem que tocam jun-
tas durante 10 anos antes de
gravar. Tínhamos trabalhos
juntos em outras histórias,
mas pra fazer algo pra cri-
anças nos encontramos pela
primeira vez. Então tanto
nós quanto as crianças ama-

agressivo, pois não conseguia
dormir. A notícia informava
ainda que ele tem o diagnósti-
co de mal de Alzheimer. Ma-
guila tem hoje 52 anos e nem
é preciso ser médico para sa-
ber que mal de Alzheimer, do-
ença do sistema nervoso que
leva à perda progressiva da
memória, começando por fa-
tos mais recentes e podendo
chegar a um quadro de esque-
cimento de tudo e de todos,
normalmente aparece em ida-
de mais avançada, geralmente
na sexta ou sétima década de
vida (ou até mais). Então o que
estaria ocorrendo com Ma-
guila? Muito provavelmente
ele apresenta hoje essa disfun-
ção em seu sistema nervoso
graças aos traumas constantes
sofridos em sua carreira como
boxeador.

Outro exemplo que todos
conhecem vem de um dos mai-
ores boxeadores de todos os
tempos, Muhammad Ali. Ele
foi diagnosticado muito cedo
com mal de Parkinson, doen-
ça do sistema nervoso onde
ocorre a falta de uma substân-
cia nos neurônios que causa
tremores e dificuldade para
realizar movimentos como an-
dar e falar. Não há no meio
médico alguém que afirme com
certeza a relação dos traumas
sofridos com o aparecimento
da doença, mas é difícil não fa-
zer essa associação.

O cérebro (mais precisa-
mente o encéfalo) é o mais no-
bre órgão do nosso corpo, res-

ponsável por todo o funcio-
namento dos demais órgãos
e sistemas, desde os atos
involuntários, como a respi-
ração e os batimentos car-
díacos, até atos extrema-
mente refinados, como tocar
uma sinfonia ao piano. E não
é à toa que ele é o único ór-
gão totalmente protegido por
uma caixa óssea, o crânio.
Se não houvesse a proteção
dos ossos do crânio, uma
pequena pancada poderia le-
var-nos à morte. Mesmo
protegido, o cérebro de uma
pessoa que leva constantes
pancadas na cabeça sofre pe-
quenas lesões (concussões ou
contusões), que podem de-
sencadear doenças futuras,
como as dos dois pugilistas.
Seguindo esse raciocínio, eu
ainda imagino um cenário pior
para os lutadores de MMA.

Os praticantes dessa car-
nificina (quem acompanha mi-
nha coluna sabe minha opi-
nião sobre essa aberração
que alguns chamam de espor-
te) levam ainda mais panca-
das que no boxe, pois as lu-
vas protegem menos e os
chutes são permitidos. Como
é uma modalidade relativa-
mente nova, ainda não sabe-
mos o que poderá acontecer.
Espero que eu esteja enga-
nado, mas daqui a 10 ou 20
anos, acho que veremos vá-
rios ex-lutadores de MMA
com sérios problemas neuro-
lógicos. Vamos refletir sobre
esse “papo-cabeça”?
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durecemos como grupo de-
pois disso. As crianças, con-
vivendo três anos com mú-
sica, estúdio, ensaio, shows,
aprenderam muito tecnica-
mente, estão mais afinadas.
Antes, minha filha, se não
se ouvia no palco, chorava.
Agora ela conversa com o
técnico (risos). As crianças
também começaram a com-
por mais. Eles estão mais a
fim de brincar dessa brinca-
deira.

No primeiro disco, o Arnal-
do Antunes era um inte-
grante da banda. Agora, ele
faz apenas uma participa-
ção especial. Como foi
isso?

Não sabíamos que o Pe-
queno Cidadão cresceria

tanto. Mas como teve uma
aceitação muito grande no
Brasil todo, passamos a ter
uma agenda puxada, que
começou a dar conflito com
os compro-
missos do Ar-
naldo. O úni-
co jeito de
mantê-lo no
projeto era
fazendo parti-
cipações espe-
ciais. Neste
disco, ele trou-
xe uma música que estava
faltando (“De Noitinha”),
que é mais calminha.

E como foi a ideia de tra-
zer o Carlinhos Brown pro
disco?

Queríamos fazer uma

parceria com uma ONG in-
fantil. O Carlinhos, além de
ser um superartista, tem um
projeto de guerreiro em Sal-
vador, o Pracatum, uma

escolinha lin-
da. Levamos
a base da
música (“A-
bre a Nu-
vem”)pra ele,
que inseriu a
participação
da Timbala-
da e de umas

15 crianças do Pracatum.
Pretendemos fazer isso com
outros projetos sociais do
Brasil inteiro.

Além da preocupação soci-
al, o Pequeno Cidadão pro-
cura conscientizar através

da música. Uma do novo
disco (“Mamãe Tamo Che-
gando?”), por exemplo, in-
centiva o uso do transpor-
te coletivo. Isso funciona
com a molecada?

É importante não só pe-
lo trabalho, mas porque
estamos falando também
com os nossos filhos sobre
isso. Essa música surgiu de
uma situação verídica, em
que o Edgard estava para-
do no trânsito com o carro
e via o trem passar rápido.
E ele usa muito metrô, ôni-
bus. O caráter educativo
vem naturalmente neste tra-
balho.

Além dos CDs, o Pequeno
Cidadão tem livros, tem
programa na internet, tem

Crescendo
aplicativos pra iPhone e
iPad, tem um filme em de-
senvolvimento. A ideia é
realmente ir abrindo esse
leque?

Tem um projeto que me
deixou muito feliz, um livro
que acabamos de fazer com
a Confederação Brasileira
de Skate, que traz os man-
damentos do skatista cida-
dão, as modalidades, as
manobras mais legais. Tam-
bém preparamos 14 novas
animações pro show, que
vamos passar na TV. Vai ter
ainda um canal interativo
de smart TV da Samsung.
Amadurecemos bastante
nossa linguagem visual, en-
tendemos qual a cara do
projeto e vamos expandin-
do isso.

Há um público além das cri-
anças que acompanha o
Pequeno Cidadão?

No começo, a gente
não fazia ideia do que iria
acontecer. Durante os
shows, começamos a per-
ceber que era um projeto
pra família. Vai o pai que
curtia o Ira!, vai a avó que
chora. É uma família no
palco tocando pra uma fa-
mília na plateia.

Há vários exemplos de gru-
pos com crianças que fica-
ram inviáveis quando elas
cresceram. Vocês pensam
no futuro?

Vamos fazer um contra-
to pra eles não tirarem a
gente da banda (risos). Va-
mos deixar rolar. Tem crian-
ças novas nascendo na tur-
ma. E se for virar uma ban-
da de adolescentes com a
gente mais velhinho, tam-
bém vai ser divertido.

Com crianças maiores e mais participativas, banda Pequeno Cidadão lança novo disco

O caráter
educativo vem
naturalmente

Taciana Barros
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CENSURA Em vigor há ummês, decisão não significou
nenhumamudança, segundo escritores e editores do país

Turquia elimina
listadeobras
proibidas

Literatura
NÚMERO DOIS Mais ‘experiente’, banda Pequeno Cidadão
lança um segundo trabalho e não economiza nas brincadeiras

Hayque
envelhecer,
pero sinperder
la diversão

Música

MENTE ABERTA&
CORAÇÃO TRANQUILO

Jöel Thrinidad
O livro fala sobre como o executivo
pode ter qualidade de vida, mesmo
em um mundo estressante. O autor
tem 15 anos de experiência na área
executiva e revela o índice de insatis-
fação na vida desses profissionais.

AS AVENTURAS DE PI

Yann Martel
O livro conta a história de um jovem
que, após um trágico naufrágio com
a sua família, acaba em um bote na
companhia de um tigre-de-bengala, um
orangotango, uma zebra e uma hiena.
Ele tenta sobreviver.

A FESTA

João Bosco e Vinícius
O CD faz homenagem ao som
sertanejo de raiz e traz músicas
inéditas e regravações. Xandy, do
Aviões do Forró e a dupla Kléo
Dibah e Rafael marcam presença
no álbum.

Mais vendidos

ABRAÇAÇO

Caetano Veloso
O trabalho é o último álbum da
trilogia com a banda Cê. Com
a produção do filho Moreno
e do guitarrista Pedro Sá, o
CD apresenta uma sonoridade
contemporânea.

Lançamentos Mais vendidosLançamentos

50 Tons de cinza – E L
James

A Escolha – Nicholas
Sparks

Um olhar sobre o
mundo – Antônio Vicente
Golfeto

50 Tons de liberdade – E
L James

Um porto seguro –
Nicholas Sparks

Roberto Carlos – Esse

cara sou eu

Salve Jorge Nacional

Carrossel vol.2

Maria Rita Redescobrir

Jorge e Matheus Jurerê ao

Vivo

COMPARAÇÃO COM A SEMANA ANTERIOR
SE MANTEVE
SUBIU NO RANKING
DESCEU NO RANKING
ENTROU NO RANKING

COMPARAÇÃO COM A SEMANA ANTERIOR
SE MANTEVE
SUBIU NO RANKING
DESCEU NO RANKING
ENTROU NO RANKING

O ranking foi elaborado com informações
fornecidas pela Paraler

O ranking foi elaborado com informações
fornecidas pela Paraler

THIAGO ROQUE
thiago.roque@jornalacidade.com.br

Em 2008, Antônio Pin-
to, ArnaldoAntunes, Edgard
Scandurra e Taciana Bar-
ros arranjaram uma manei-
ra peculiar de passar mais
tempo com os filhos peque-
nos: colocaram todos nu-
mabanda, criaramaPeque-
no Cidadão e gravaram um
disco. Veio o sucesso, a tur-
nê, livros, umDVDcomani-
mações, umvinil emuita di-
versão.

Bom, a garotada está de
volta. E, neste segundo tra-
balho (“Pequeno Cidadão

2”), aproveitando o fato de
serem apenas três pais (Ar-
naldo faz apenas partici-
pação especial no disco –
“De Noitinha”) contra nove
crianças, os pequenos es-
tão cada vez mais donos da
banda. “Eles opinam mais,
falam das melodias, até re-
clamam quando a gente er-
ra umamúsica no show. Va-
mos ter que voltar a sermais
pais nesta banda para mos-
trar quem manda”, diverte-
-se Taciana, em entrevista,
por telefone, ao A Cidade.

A participação dos filhos
é mais presente mesmo –
“Ficar Estranho”, por exem-
plo, foi composta por Estela,
7 anos, filha de Edgard, so-
bre um programa de com-
putador quemodifica a cara
das pessoas. Enão é aúnica:
em uma base rock and roll
(para a alegria dos pais), a
criançada assume sem me-
do os vocais de “Mamãe Ta-

FOLHAPRESS
jornalismo@jornalacidade.com.br

A Turquia eliminou uma
lista de livros proibidos,
mas a medida não mudou
a mentalidade das autori-
dades com relação à censu-
ra, segundo diversos escri-
tos e editores do país. “É di-
fícil proibir ou queimar li-
vros nomundo atual e o go-
verno turco se sentiu obri-
gado a abolir uma lista de
livros proibidos que hoje já
não faz sentido”, disse, em
o escritor Burhan Sönmez.

Sönmez se referia à noti-
ficação da Procuradoria do
Estado, que em dezembro
anunciou que iria eliminar
uma “lista negra” de 453 li-
vros e 645 publicações, cuja
difusão tinha sido proibida
em décadas passadas.

A decisão entrou em vi-
gor neste mês, mas não sig-
nificou nenhumamudança,
já que muitas destas obras
eram vendidas há anos sem
que o público soubesse que
eram proibidas.

Entre os livros agora ofi-
cialmente “autorizados” es-
tão marcos como as obras
completas do poeta nacio-
nal Nazim Hikmet e a sá-
tira “Azizname”, do popu-
lar escritor Aziz Nesin, as-
sim como textos clássicos
na história do pensamento
político, como o Manifesto
Comunista, de Karl Marx e
Friedrich Engels.

Para Meltem Gürle, pro-
fessor de Literatura na Uni-
versidade Bogazici de Is-
tambul, “embora a lista de
livros proibidos desapare-
ça, a mentalidade de cen-
sura continua existindo. É
contra essa mentalidade
que é preciso lutar”.

É que as autoridades
turcas continuam censu-
rando livros que não são
de seu agrado, explica di-

‘Pequeno Cidadão
2’ aposta no rock
e deixa as crianças
mais à vontade para
criar e se cantar

Medida não muda
mentalidade
das autoridades,
que continuam
censurando livros

BRASILEIRO
‘Meu Pé de Laranja
Lima”, de José Mauro de
Vasconcelos, é censurado
na Turquia apesar de
listado pelo Ministério da
Educação entre as 100
obras fundamentais

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A GRANDE FAMÍLIA Os pais Edgard, Taciana e Antônio, com parte da trupe infantil do Pequeno Cidadão

AUTOR Burhan Sönmez: ‘é difícil proibir ou queimar livros no mundo atual’

retora-executiva da edito-
ra Sel, levada aos tribunais
pela série “Livros Sexuais”,
na qual figuram autores co-
mo Guillhaume Apollinai-
re e textos clássicos como o
Kama Sutra, o grande livro
indiano do erotismo.

A obra de Apollinaire “As
Façanhas de um JovemDon
Juan” foi considerada “não
literária” pela comissão go-
vernamental para a prote-
ção da infância contra pu-
blicações nocivas.

O romance “A Máqui-
na Branda”, de William Bur-
roghs, também deu vol-
tas pelos tribunais duran-
te um ano e meio. “Coños”,
do espanhol Juan Manuel
de Prada, por outro lado foi
considerado “obra literá-
ria” pela Comissão Gover-
namental, damesma forma

que outras duas obras de
Burroughs, provavelmente
porque os casos anteriores
tinham causado uma enor-
me polêmica, disse Bilge.

“Esta tragicomédia con-
tinuará enquanto não hou-
ver uma reforma profun-
da que mude a mentalida-
de do Estado, que trata os
cidadãos como crianças
que devem ser protegidas e
educadas segundo códigos
morais nacionais”, adverte.

Um exemplo recente
aconteceunestemês,quan-
do o Ministério de Educa-
ção turco tentou eliminar
dos colégios dois clássicos
da literatura: “Ratos e Ho-
mens”, de John Steinbeck, e
“Meu Pé de Laranja Lima”,
um clássico juvenil do bra-
sileiro José Mauro de Vas-
concelos.

As razões dessas proibi-
ções são, no primeiro caso,
uma conversa que acon-
tece em um bordel, e no
segundo, porque a crian-
ça protagonista recita uma
canção sobre uma mulher
nua. Curiosamente, am-
bas as obras estão na lista
dos cem textos fundamen-
tais do próprio Ministério
da Educação.

mo Chegando”, “Oi, Hello”,
“Fim de Semana”, “Língua
do P”, entre outras.

Mas os pais não fazem
feio: “Pirou na Batatinha”,
rock visceral que rima no-
mes de animais e comi-
das, tem o toque de Tacia-
na. “Mundo Paralelo”, can-
ção a la Beatles, é a cara de
Edgard. E a garotada, claro,
embarca e canta junto – e se
diverte.

Isso, diversão. A crian-
çada pode ter crescido, mas
não deixou de bagunçar.
“Tem show que só voltamos
nós, os pais, para o palco
na hora do bis, pois eles já
estão em outra brincadei-
ra”, diverte-se Taciana – to-
da orgulhosa dos pequenos,
claro.

www.jornalacidade.com.br

Veja o clipe de “Pirou na Batatinha” no
site www.jornalacidade.com.br

Taciana lembra que o show feito
em Ribeirão Preto, durante a
Feira do Livro, foi marcado por

nada menos que uma cover de
Jimi Hendrix. “Tocamos ‘Foxy
Lady’. Os pais colocaram os

filhos sobre os ombros, parecia
um Woodstock infantil”, conta,
aos risos.

EM RIBEIRÃO PRETO

SHOW NA FEIRA DO LIVRO TEVE JIMI HENDRIX
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

BANDA
Natália Mazzoni

Já pensou em ser um astro da música? Feche os olhos 

e imagine uma banda formada por você e seus amigos, 

tocando músicas próprias para muitas pessoas na 

plateia. É realmente muito legal, não é?

Se você está pensando em fazer coisas novas neste 

ano, uma brincadeira muito divertida pode ser formar 

uma banda. O Estadinho foi atrás de algumas dicas 

para fazer isso. É fácil, você só precisa de disposição, 

amigos e ideias bacanas. Quem nos ajuda nessa 

“consultoria” é a turma da banda Pequeno Cidadão, 

que acaba de lançar seu segundo CD.

Como montar sua

Pequeno Cidadão

“Palmito de mosquito, repolho de piolho, cuscuz de avestruz, 
morango de orangotango.” Nada faz sentido para você? 

A letra de Pirou na Batatinha, do Pequeno Cidadão, diz tudo sobre 
o novo trabalho da banda: músicas com rimas que só poderiam ter 
saído da cabeça de crianças criativas e adultos que não se importam 
em embarcar em qualquer viagem. Com arranjos rock’ n’ roll, o CD 
Pequeno Cidadão 2 (R$ 29,90) é apaixonante. 

O grupo surgiu em 2008, quando os músicos (adultos) Edgard 
Scandurra, Taciana Barros, Antonio Pinto e Arnaldo Antunes (que saiu 
da banda, mas faz participação especial no novo trabalho) tiveram a 
ideia de se reunir e gravar músicas com seus fi lhos: Daniel Scandurra, 
de 24 anos, fi lho de Taciana e Edgard; Estela, de 8 anos, Joaquim, de 
10, e Lucas, de 15, fi lhos de Scandurra; Luzia, de 11, fi lha de Taciana; 
Joaquim, de 7, e Manuela, de 12, fi lhos de Antonio Pinto.

%HermesFileInfo:Es-4:20130112:
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10 passosDança maluca

Estela Scandurra, de 8 
anos, é uma das integrantes 
mais animadas da banda. 
Ela rouba a cena nos shows 
quando dança coreografi as 
malucas que inventa.

“Para começar uma 

banda, é só juntar os 

amigos e ouvir um 

som legal. Depois, faça 

uma música com o que 

aparece na sua cabeça 

ou o que você acha legal. 

Para fazer coreografi as, 

é só sentir a música e 

inventar.”

Atenta à letra

Autora da música Pirou na 
Batatinha, em parceria com sua 
mãe (Taciana Barros), Luzia 
Barros, de 11 anos, é uma das 
vocalistas da banda. Ela também 
toca alguns instrumentos, como 
o pandeiro. Desde o primeiro CD 
do Pequeno Cidadão (2008), ela 
aprendeu bastante sobre música.

“Decida que tipo de som você quer fazer e escolha os 
instrumentos. Depois, procure 
amigos que queiram aprender 
a tocar ou que já toquem. Para 
compor músicas, é preciso inspiração. Eu componho com a minha mãe, a gente vai 

cantando e inventando a letra 
ao mesmo tempo. Observar o 
que está acontecendo na hora 
ajuda também.”

Taciana Barros dá 10 dicas para 
você ser o futuro músico de uma 
banda bem legal. 

DIVULGAÇÃO
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Qual foi seu primeiro contato com a 
música?
Edgard: Quando tinha 13 anos, ou menos, 
comecei a tocar violão sozinho, reproduzindo 
algumas coisas que ouvia o meu irmão 
mais velho tocar. Tudo de ouvido, não tinha 
professor. Na escola, encontrei amigos que 
tinham o mesmo gosto musical que o meu.

Quais são seus conselhos para começar 
uma banda?
É importante ter amigos que gostem do 
mesmo tipo de música que você, que tenham 
os mesmos ídolos. Precisa ouvir bastante 
música juntos, ensaiar, tentar reproduzir as 
canções de que gosta. E nem precisa comprar 
instrumento caro! Um violão qualquer, um 
desses teclados bem simples e uma boa lista 
telefônica com duas colheres de pau já viram 
uma bateria.

Por que vocês criaram o Pequeno Cidadão?
A gente pensou em criar a banda para reunir 
nossos fi lhos, fi car mais perto deles. Não foi 
um coisa pensada. A Estela, por exemplo, foi 
se interessando e se deu bem. Foi natural, ela 
nos surpreendeu no palco. 

O músico Edgard 
Scandurra conversou 
com o Estadinho 
sobre como, ainda 
criança, conheceu o 
universo da música. 
Ele também dá dicas 
para montar uma 
banda com a sua cara.

Entrevista  Edgard Scandurra

ARTE: SILVIA RODRIGUES/ESTADÃO
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Existe algum instrumento que seja mais fácil 
para começar a ter contato com a música?
Ricardo: Eu sugiro iniciar com o violão. Além de ser 
um instrumento completo, é fácil para transportar, 
tornando-se, assim, o melhor amigo do músico. 

Como fazer um bom show?
É preciso organização e muito ensaio. Preparar 
tudo com bastante antecedência é fundamental. 
Pense no show como uma redação. Cada frase tem 
de estar em ordem e dentro do contexto geral. 

Escola de Rock

Ficou com vontade de montar 
uma banda e tocar com os 
amigos? Antes de começar, 
leia as dicas de Ricardo Altava, 
coordenador musical da Escola 
de Rock, em São Paulo. 

Mini Attack 

Uma banda pode ser mais do que diversão. 
Na cidade de Bristol, na Inglaterra, um grupo 
de crianças toca nas ruas para juntar dinheiro 
e pagar a faculdade no futuro. A banda Mini 
Attack é formada pelos irmãos Raul e Jacob 
Gibson, de 11 anos, e a amiga Molly Hardwick, 
da mesma idade. A ideia deu certo e a banda 
já tem um canal no YouTube e perfi s no 
Facebook e Twitter. 

Ame muito a música. Isso deve ser 

uma diversão, jamais uma obrigação.1
2 Escolha um instrumento que queira aprender a tocar.

3 Toque o máximo de tempo que puder, 

até seus pais mandarem você parar!

4 Escute muitas músicas, 
novas e antigas. 5 Chame os amigos que gostam de 

música para montar uma banda.

6 Anote num papel tudo o que acontece ao seu redor. Tudo isso pode virar poesia e, depois, música.

7 Invente melodias 

para as poesias 

e, depois, crie um 

repertório.

8 Ache um canto em sua casa que seus pais deixem você usar para os ensaios.
9 Invente um 

nome para 

a banda.

10 Som na caixa! Ensaie bastante, só pare para 
comer pipoca e beber água!

REPRODUÇÃO
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