
Noel Rosa, Pixinguinha, Lamartine Babo, Dona 
Ivone Lara, Vinicius de Moraes... Compositores 
famosos de tantas músicas que você canta e nem 
sempre sabe que foi um deles que compôs.  
São canções que estão na trilha de filmes, de 
novelas, que embalam rodas de samba, blocos  
e bailes de carnaval. 

As histórias dessas canções e de seus autores são 
contadas nos dez programas da série Pequenos 
Notáveis. São todos esses nomes aí de cima e 
mais: Dorival Caymmi, Braguinha, Luiz Gonzaga, 
Tom Jobim e Chico Buarque.

Em cada programa, os atores Amanda Ramalho 
e Iwin Monã e o cantor e instrumentista Alfredo 
Del-Penho visitam os locais onde os compositores 
nasceram, os lugares que frequentaram, as 
escolas em que estudaram, os cantinhos de que 
gostavam mais em nossa cidade. 

No estúdio, a cantora e apresentadora Joyce 
Moreno, junto com Del-Penho, canta os maiores 
sucessos desses grandes mestres da música e 
conta casos e curiosidades sobre a vida deles. 
Vale acompanhar e, quem sabe, se inspirar para 
ser um futuro notável também. Os horários de 
exibição estão em www.multirio.rj.gov.br. 

Leia, abaixo, o depoimento de Joyce Moreno 
sobre Pequenos Notáveis.
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Joyce Moreno

A ideia desta série 
me ocorreu depois de 
muitas conversas com 
amigos que trabalham 
ocasionalmente na Rede 
Pública de Educação. 
Todos falavam da 
dificuldade em inserir a 
boa MPB nas aulas de 
Música e de como os 
alunos desconheciam 
esse tesouro – que 
pertence a todos 
nós, portanto, a eles 
e a elas também. A 
música brasileira, nosso maior 
valor cultural, reconhecida no mundo inteiro... 
Como é possível que a garotada não tenha 
acesso a esse acervo tão rico? 

Pensei, então, que nossos grandes 
compositores um dia também foram crianças, 
vindos de origens diferentes, cada um 
com suas famílias, dificuldades, alegrias e 
tristezas, como todo o mundo. E que falar 
dessas origens poderia talvez aproximar os 
jovens dessas pessoas, tão parecidas com 
eles em tantas coisas, e fazê-los entender que 
um notável não se faz de um dia para o outro. 
Quem sabe um futuro notável não estará entre 
eles hoje mesmo?
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Coluna 1

Com Que Roupa

Sonho Meu

O Samba da Minha Terra

Pirata da Perna de Pau

A Banda

Chegou a Hora da Fogueira

Asa-Branca

Um a Zero

Samba do Avião

A Casa

Coluna 2

Dorival Caymmi

Luiz Gonzaga 

Noel Rosa 

Tom Jobim 

Vinicius de Moraes 

Pixinguinha 

Dona Ivone Lara 

Braguinha 

Lamartine Babo 

Chico Buarque 

Relacione a coluna da 
esquerda com a da direita e 
veja se você conhece a música 
dos nossos notáveis 
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Quem é bom  

  de memória?

Em 28 programas, você vai aprender as características de vários 
instrumentos musicais e curtir um pouco de música clássica e 
muito mais. Quem comanda tudo isso é o maestro, compositor 
e arranjador Tim Rescala. Vale conferir no MultiKit Tons e Sons, 
disponível na sala de leitura de sua escola.

Programas

O choro/ Tributo a Chopin (partes I e II)/ Música latino-americana/ 
O violoncelo/ Oscar Lorenzo Fernández/ Heitor Villa-Lobos/ Canto/ 
Trombone/ Tom Jobim/ Bach/ Pixinguinha/ Violão/ Flauta/ Violino/ 
Saxofone/ Fagote/ Guinga/ Francisco Mignone/ Trompa/ Harpa/ 
Gaita/ Oboé/ Bateria/ Cavaquinho/ Contrabaixo/ Trompete/ Viola.

Todo o mundo já ouviu e 

cantou alguma música 

de Villa-Lobos na 

escola. Então, hora de 

conhecer mais sobre 

ele, que foi um dos 

maiores compositores 

de todas as Américas. 

O documentário Heitor Villa-Lobos 

reúne depoimentos, ficção e trechos de 

apresentações do grande maestro. Para 

ver quantas vezes quiser no MultiKit Escola, 

que fica na sala de leitura de sua escola.

Cantos  
do Rio
Samba, choro, jongo,  
forró, bossa nova, embolada, 
pop, soul, etc. Todos os ritmos, 
instrumentais ou na voz de 
cantores e grupos, entrevistas e 
passeios pelos cantos da cidade 
onde se ouve e se faz música: 
casas de shows, bares, quadras 
de escola de samba. Uma série 
com dez programas para se ver e 
cantar junto, com a apresentação 
da cantora e compositora Joyce 
Moreno. Veja e reveja no MultiKit 
Cantos do Rio, disponível na sala 
de leitura de sua escola.

No Compasso da História
A História do Brasil contada e cantada. A série No 
Compasso da História começa antes ainda da chegada de 
Cabral por aqui e viaja por seis séculos para falar sobre a 
descoberta, a colonização, o Império, a República e tantos 
outros fatos históricos importantes do nosso país.

Além de descobrir um novo jeito de aprender História, junto 
com política, economia, literatura, música e artes plásticas, 
você vai conhecer as canções que marcaram diferentes 
épocas e gerações. De Chiquinha Gonzaga a Jorge Ben Jor; 
de Ataulfo Alves a Lenine; de Ismael Silva a Cazuza, letras, 
melodias e ritmos brasileiros. 

No Compasso da História é 
apresentado pela cantora e 
compositora Joyce Moreno.   
São 15 programas, de uma hora  
de duração, gravados em estúdio  
e em espaços importantes da  
cidade do Rio de Janeiro.

No Portal MultiRio  
(www.multirio.rj.gov.br)  ou no 
Twitter (www.twitter.com/multirio), 
você pode acompanhar os horários dos programas.  
E assistir, também, nos MultiKits que chegarão, ainda  
este mês, à sala de leitura de sua escola.



Compositores da MPB

Uma homenagem aos autores da música popular 
brasileira. Programas especiais contam a vida e a obra 
dos grandes talentos da nossa música. 

Ritmos Cariocas

Toca os gêneros musicais que fazem parte da história do 
Rio de Janeiro, como choro, samba, bossa nova e outros.

Radionovela com direção, 
roteiro e narração do pianista e 
compositor Tim Rescala. Conta 
a história de um avô, vivido pelo 
ator Osmar Prado, dono de uma 

loja de discos, e de sua neta, representada por Amanda 
Ramalho, que decide criar um site para aumentar as 
vendas do negócio. Ouvindo as conversas entre os dois, 
todo o mundo aprende um pouco mais sobre ritmos, 
músicas e artistas consagrados. 

Venas Abiertas

A riqueza e a diversidade da música que se faz na 
América Latina, na voz de seus compositores e 
intérpretes. 

Sacro e Profano

Uma viagem pela música desde o período medieval até 
os dias de hoje. Além de conhecer os compositores do 
passado, você aprende um pouco mais sobre a época e 
a história dos grandes mestres.

 

Na Audioteca, você escolhe o 

programa e a hora que quer ouvir. 

Acesse www.multirio.rj.gov.br/

webradio e clique em Audioteca.

Visite a Audioteca

Samba, choro, rock, pop, ritmos latinos e, ainda, uma 
radionovela dão o tom na MultiRio Web Rádio. Acesse 
www.multirio.rj.gov.br/webradio e entre nessa 

Jazzberries, a 
Turma do Jazz 

Em 26 episódios, 
são mostrados 
a dinâmica de 
uma banda e os 

conceitos de ritmo, tom, tempo  
e improvisação.    

O Anel de Wagner 

Elementos mágicos dos contos de 
fadas do ciclo de óperas O Anel de 
Nibelungo, de Richard Wagner, 
ganham vida nesta animação. São 15 
horas de música condensadas em uma 
sinfonia de 30 minutos que resume os 
elementos centrais da obra.

Instrumentos 
Musicais

Animação que 
apresenta diversos 
instrumentos 
musicais, como 

guitarra, sintetizador, marimba, 
flauta, tambor e muitos outros.  
Cada um dos 26 episódios ensina  
a identificar o som de  
um instrumento. 

Crianças, 
Música e Dança

Oito crianças 
de diferentes 
partes do mundo 
mostram sua 

paixão pela música. São revelados 
músicos jovens, cheios de talento, 
e seus sonhos de se tornarem 
profissionais.

Revelando as Grandes Obras  
da Música Clássica

Guia audiovisual das melhores peças 
e compositores da música clássica, 
como Mozart, Brahms, Schumann  
e Strauss. 

Rota da Seda –  
O Coro dos 
Meninos de Viena 

Músicas e filmes de 
época, do século XV 

aos dias atuais, mostrando o grupo de 
meninos cantores em diversas partes 
do mundo.

Waldbühne, Os Ritmos da Noite

Concerto Os Ritmos da Noite, de 
2008, em que o regente venezuelano 
Gustavo Dudamel estreou à frente 
da Filarmônica de Berlim. Ele 
homenageou seu país e comandou 
uma apresentação das Bachianas 
Brasileiras Nº 5, de Villa-Lobos.

Produções internacionais também estão na programação da 
MultiRio, em vídeos dos mais variados temas. A seleção, hoje,  
é musical e tem opções para todos os gostos. Assista! 



agora, abaixe o som e sintonize nos livros que 
selecionamos para você ler. o assunto, claro, é música: 
sua história, a formação de orquestras e a bateria da 
escola de samba. leia, informe-se e divirta-se!

História da Música  
em Quadrinhos

Autores: Bernard Deyries,  
Denys Lemery e Michael Sadler

Da Idade da Pedra até as 
experiências contemporâneas 
de John Cage, conheça todos 
os momentos marcantes 
da história da música, em 
linguagem de quadrinhos. 

Na Roda com o Maestro 

Simara Bussiol Manfrinatti Bittar

O maestro João Carlos Martins 
responde a perguntas sobre 
nomes de instrumentos e suas 
funções na orquestra; como 
se lê uma partitura; as horas 
de estudo necessárias para se 
tocar bem; e muitas outras.

Desvendando a Bateria 
da Escola de Samba 

Márcio Coelho e Ana Favaretto

Os segredos, as técnicas e os 
detalhes dos instrumentos 
que fazem parte de um dos 
conjuntos musicais mais 
importantes da cultura popular 
brasileira: a bateria da escola 
de samba.  
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“Guitarra!”
“teclado  
e bateria!”

“banda de GaraGem? 
Que nada...”

a nossa cabe  
no bolso!
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