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As brincadeiras musicadas do Zuando Som

Idealizado em 2004 pelo compositor Rodrigo Prates, o Zuando Som vem conquistando o carinho das famílias em
apresentações recheadas de ludicidade, histórias cantadas e contadas através de brincadeiras musicadas.
O Zuando Som é um projeto
que busca transformar em música
quase tudo que envolve a infância,
aproximando crianças e adultos, fazendo lembrar a importância da
brincadeira para a formação de pessoas felizes, em todas as idades. São
canções que falam das crianças e
para as crianças, respeitando e valorizando o universo infantil. O
projeto foi criado pelo músico e com-

Rodrigo Prates
positor alegretense Rodrigo
Prates a partir de músicas que
compôs para os seus filhos, e que
hoje são cantadas por crianças de
várias cidades do Rio Grande do
Sul. As ideias surgem através da
pesquisa e vivência com as mais variadas fontes, referências literárias
e musicais, nas reflexões do dia a
dia, da sua própria infância, crianças de escolas ou Mestres da cultura
local. Usando apenas voz e violão,
Rodrigo se apresenta em escolas e
eventos. O show Fé e Pé traz canções com temas do dia-a-dia da
infância, seus medos, desejos, alegrias e afetos. Bola de Futebol

Prates interagindo com o público
Azul tem um enfoque na reflexão
lúdica sobre o ambiente em que vivemos, sensibilizando sobre a
preservação da natureza. E O Velho dos Cabelos de Mola é
contação e cantação da história
escrita em parceria com Walmor
Santos e publicada pela WS Editor. Rodrigo Prates ainda ministra
oficinas de Musicalização Literária
para professores. Acompanhado
do violão, apresenta canções autorais, mostra vídeos, brinca de roda
e de trem, lê trechos de livros, divide as experiências vividas nestes
dez anos apresentando shows para
as crianças e conversa sobre o seu
processo de composição.
Zuando Som transforma-se
numa banda de adultos que toca
canções infantis para toda a família. O ZS canta as histórias do
cotidiano infantil através de letras
bem humoradas e curiosas. Em
2005 o Cd 1, 2, 3 Quer Que Eu
Cante Outra Vez? Foi gravado de
forma independente. Com este Cd,
o Zuando Som participou de eventos em Taquara, Canela, Gramado,
Feira do Livro de Porto Alegre, Fei-

ra do Livro de Osório entre outras.
No final do ano de 2009, foi premiado pelo Ministério da Cultura
(Prêmio Tuxáua) para a elaboração
de um livro Cd sobre as Histórias
Cantadas da Infância dos Mestres
Griôs e em 2010 a Fundação Cultural Palmares oportunizou alguns
shows do Cd Histórias Cantadas através do Edital Ideias Criativas, em
comemoração ao dia da Consciência
Negra, no Ponto de Cultura
Odomode e na Casa Brasil, ambos na
Capital Gaúcha. Rodrigo Prates é
formado em Letras e começou a escrever sobre o universo infantil após
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ajuda dos músicos Rodrigo Sadol e
Rafael Alemão a banda infantil
Zuando Som. Agora, está em estúdio gravando mais um disco o CD
Fé e pé onde participam os músicos convidados Cristian Sperandir,

Atividades lúdicas envolvendo
música e contação de histórias são
os pontos fortes do projeto Zuando
Som, que iniciou em 2004

“O Velho dos Cabelos de Mola”
o nascimento do primeiro filho.
Logo foi convidado a promover encontros de música nas escolas
infantis das cidades de Osório, Imbé
e Tramandaí. Depois de alguns anos
tocando sozinho em Feiras de Livro
do estado gaúcho, formata com a

Cri Ramos e Tobias Falcão. Este
CD será lançado em breve.
Depoimento pessoal: O que se
percebe na Rima, é que as crianças que participam desse projeto
coletivamente têm já desde cedo
desenvolvida e aguçada a sua percepção musical. Aprendem música
brincando! Depois, graças a essa
experiência com Rodrigo Prates
(que também foi aluno da Rima),
aos sete ou oito anos, ingressam na
academia e com grande facilidade
absorvem os conteúdos das aulas
específicas de instrumentos e teoria musical.

Diversão garantida para a garotada

Rodrigo Prates, Cristian Sperandir, Tobias Falcão e Cri Ramos

