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Entrevista > Juliana Pagung
Primeiro EP da cantora capixaba conta com seis faixas. Ela revela
como foi montar o disco que dá nova cara ao ritmo brasileiro.

Mistura de samba
com música cigana
p
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Ousadia. Essa é a palavra que
marca o primeiro EP de Juliana Pagung. Ela possui uma ligação muito forte com a música cigana e, por isso, trouxe
canções que remetem à essa
cultura de uma forma inusitada: mistura de samba com
música cigana.
Em entrevista ao BEM VIVER, a cantora capixaba contou como foi o processo de
criação do trabalho, revelou
quem são suas fontes de inspiração. Entre os assuntos,
Pagung adiantou que o DVD já
está em processo de pesquisa
e Manaus é uma das cidades
cotadas para a gravação. “Tenho um carinho muito grande
pela cultura amazonense. Estou muito feliz pela repercussão que meu trabalho está
tendo aí”, disse. Confira a entrevista completa:
São seis faixas que
compõem o EP, então conta
pra gente como foi para
selecioná-las?
Ao longo
da minha carreira, passei por diversos estilos musicais,
até
chegar no
samba, ritmo pelo qual
me apaixonei.
O
produtor
Jorge Cardoso
logo entendeu o que eu queria, então começamos o processo de escolha de repertório, que chegou a estas seis
faixas, que passeiam pelo romântico, a pegada do samba
de raiz, pelo samba de roda da
Bahia (eu cantei muitos anos
numa banda de axé).

perfil

destaque

Juliana Pagung

Em seu primeiro EP com
produção de Jorge Cardos,
a aposta é o samba
sincopado “Amor Total”, do
produtor e Elio Junior. Mas
a versatilidade do trabalho
permite os sambas
românticos “Verdadeiro
Amor” e “Deusa Cigana”, o
samba de roda “Quem é
Você” e a regravação de
“Caminhos do Sol”.

Novidade

Capixaba de Laranja

Manaus pode ser
uma das cidades
escolhidas para
gravação do
DVD dela

daTerra, interior do Espírito
Santo, Juliana passou por ritmos
como o gospel, até descobrir o
seu verdadeiro amor pelo
samba em 2006, quando
passou a participar ativamente
das disputas de samba-enredo.
Passando logo depois ao posto
de intérprete da Escola de
Samba Mocidade Independente
de Padre Miguel, onde
permaneceu por sete anos.

vários ritmos. Ela é muito
eclética, e eu admiro muito isso.
Como você enxerga que
sua obra contribui para o
samba brasileiro?
Fiz um trabalho bastante diversificado e com base no
samba. E me sinto muito honrada em poder cantar um dos
maiores ritmos brasileiros,
que é este samba que eu amo
muito! Nossa cultura tem todo um gingado malemolente
onde a gente festeja, chora, fala de amor, arrasta uma bateria na avenida... Fico
muito feliz por poder cantar a cultura do meu
País.

Nesse processo você trouxe
alguma música marcante?
Para ousar um pouco mais, buscamos o inusitado, que é uma
canção que mistura o samba
também com a música cigana.
Além de também falar um pouco sobre essa cultura, homenageando os amigos que fiz durante sete anos de dança cigana.
A faixa ‘Deusa
Cigana’ carrega um
significado para
você, certo? Qual é
a tua relação com
a música cigana?
Sempre gostei muito de dança. Fiz aulas de dança de salão e dança flamenca. Mas a minha paixão foi a
dança cigana. Tenho boas lembranças de que esse foi um tempo muito bom, no qual fiz grandes amigos que tenho contato
até hoje... amo a dança cigana!
Quais são seus artistas
referência no mundo do
samba?
Ah! Tem vários artistas que eu
admiro... Me inspiro muito na
Maria Bethânia, que uma das

maiores vozes brasileiras, de
quem eu sou fã mesmo. Além
de outras grandes divas como
Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Alcione... Eu tenho muita
admiração por essas artistas.
Tive o prazer de cantar ao lado
do Zeca Pagodinho, que eu também tiro o chapéu. Tenho participado de alguns projetos com

Xande de Pilares... Enfim. Tantos artistas que me inspiram!
Chico Buarque... É sonho!
Fora do samba, quem mais te
inspira?
Outra pessoa que não é do samba, mas eu também sou apaixonada, é a Ivete Sangalo. Acho
que eu tremeria na base o dia

em
que
estivesse do lado
dela. Acho ela
uma artista completa e muito
diversificada. Apesar de ser
marcada como uma cantora de
axé, hoje ela abrange um espaço muito grande, e passeia por

E o DVD, já
tem ideia de
como vais
querer
produzi-lo,
cidade para
gravar e etc.?
Ainda estamos
fazendo pesquisas
sobre o melhor local.
Mas as possibilidades
são Rio de Janeiro, Espírito
Santo ou Manaus. Estamos fechando um projeto muito bacana e pretendo contar com a
presença de alguns grandes
nomes do samba.

do artista. O gesto mostra como
foi para nós uma honra e uma
realização profissional firmar
essa parceria com o Milton, que
influenciou tanto a formação artística de toda a nossa equipe”
afirmou Chaps Melo, compositor das músicas do projeto.
Sobre a participação na animação, Milton conta que foi uma
das maiores alegrias que teve
nesse ano e que se tornou fã do
projeto: “Fiquei apaixonado pelo Mundo Bita! O problema agora é que quero participar de cada vez mais vídeos. Depois que o
conheci, passei a mostrar o trabalho para todos que levam
crianças lá em casa e a criançada sempre fica grudada assistindo. Só espero que possamos
trabalhar mais juntos, pois, para

mim, esse é apenas o começo”.
Com 12 faixas, “Bita E A
Natureza” é o quinto DVD do
Mundo Bita, que já lançou projetos sobre brincadeiras, animais, atividades do dia-a-dia e
o corpo humano. Criado em
2011 como conteúdo para aplicativos móveis, em tablets e
telefones, o Mundo Bita em
pouco tempo caiu no gosto de
crianças e adultos. Com mais
de 900 milhões de visualizações no Youtube, dois certificados de DVD de ouro e dois
de platina, além de peças e
produtos licenciados, a turma
liderada pelo personagem conhecido pelo bigode ruivo e
cartola é um fenômeno entre o
público infantil.

< vida digital >
INFANTIL

Mundo Bita recebe Milton Nascimento

b

Seguindo a missão de
entreter crianças de
forma divertida e educativa, o Mundo Bita chega ao
quinto volume com uma participação mais que especial. Em
“Bita E A Natureza”, Bita e sua
turma cantam ao lado de Milton Nascimento, um dos artistas mais prestigiados do país,
na música “Trem das Estações”, que estreou na última
sexta-feira nas plataformas digitais. Ganhando uma versão
animada, o cantor e compositor se junta aos personagens já
conhecidos do público infantil
para falar sobre as estações do

ano, um dos temas presentes no
novo projeto, que reúne vários
assuntos relativos à fauna e à
flora e será lançado ainda em setembro.
“No ano passado, começamos a trabalhar com o mesmo
produtor dos shows do Milton,
que foi quem fez a ponte. Quando recebemos o sinal verde, partimos correndo até Juiz de Fora
para gravar. A sinergia foi total.
Ele gostou muito do projeto e
nós, que já éramos apaixonados
por ele, ficamos mais ainda. No
final do clipe, o Bita tira a cartola
e faz uma reverência ao Bituca,
nome do personagem e apelido

saiba +
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educativo

Criado em
2011 como
conteúdo para
aplicativos
móveis, em
tablets e
telefones, o
Mundo Bita
em pouco
tempo caiu no
gosto de
crianças e
adultos

