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Quem gosta de música e principal-
mente do rock sabe que muitas das bem
sucedidas bandas nacionais e interna-

Dom Pixote, banda de pop rock de Arcos, prevalece no
cenário da música regional há 4 anos

cionais desse estilo nascem da seguinte
forma: um grupo de amigos, apaixona-
dos por música, resolve se juntar para
fazer um “som”. Então, escolhem um
lugar para ensaiar, que geralmente é a
casa de um dos integrantes que tenha

um cômodo disponível ou uma gara-
gem grande. Daí surge a “banda de
garagem”. Porém, à medida que o tem-
po passa e o som fica legal, ir para os
palcos e conquistar o público passa a
ser o próximo desafio para o grupo.

A banda Dom Pixote começou as-
sim, entre amigos e com ensaios em
casa, logo no início de 2001. André
Luis Gonçalves, que participou da for-
mação inicial, e hoje é assessor de
imprensa do grupo, conta que ele e mais
três amigos que tocavam em corais e
grupos de jovens na igreja católica re-
solveram se unir para fazer música se-
cular. Eram eles: Woold Cassiano, 19
(vocalista); André, 22 (guitarra base e
solo); Rodrigo Lopes, 20 (teclados); e
Leandro, 19 (baixista). O grupo come-
çou tocando pop rock nacional de ban-
das de sucesso, como Tia Anastácia,
Tihuana e Jota Quest.

Os jovens queriam tocar algo dife-
rente das bandas que existiam em Ar-
cos; na época, a Anna Kardeck, que era
da vertente do grunge, e Tio Bruce, que
tocava hard core e new metal. Eles
decidiram tocar somente músicas naci-

Em maio deste ano, a
banda lançou um CD demo
com três músicas
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onais, inclusive as canções que ouviam
quando eram meninos, o rock dos anos
80. Porém, não foi bem isso que acon-
teceu inicialmente e a banda fez uma
grande mistura de estilos.

O conjunto se apresentou pela pri-
meira vez ao público em 2001, num
evento promovido pela administração
municipal de Arcos chamado “Rock na
Praça”. Nessa época surgiu o nome
“Dom Pixote”. André explica que era
para ser “Dom Quixote”, mas os inte-
grantes fizeram uma pesquisa e consta-
taram que já havia outras bandas com
esta denominação. Converteram o
nome para Pixote, que remete à idéia de
menino. O “Dom” não tem um motivo
específico, foi colocado simplesmente
por uma questão de sonoridade.

Atualmente, a banda passa por um
processo de profissionalização. Em
maio deste ano, gravou um CD demo,
intitulado “Um novo lugar”, com três
músicas: “Novo lugar”; “Na multidão”;
e “Você e eu”. As composições foram
escritas pelo vocalista Woold e os ar-
ranjos produzidos pelo grupo.

As letras falam de amor, desilusões,
rotinas da vida urbana. De acordo com
André, eles cantam algo que a maioria
das pessoas se identifica, tanto crianças
quanto jovens e adultos. Ele brinca e
faz uma comparação: “São músicas
com temáticas parecidas com as quais
o Caetano Veloso canta; porém, com
guitarras distorcidas. Se tirarmos a
guitarra e colocarmos um violão fica
parecido com MPB”.

A formação atual da banda é com-
posta por: Woold, Paulinho Baktéria
(guitarra base e solo), Rodrigo Lopes
(teclados), Roberto Carlos (bateria) e
Nelson Júnior (baixo).

O gosto musical dos integrantes do
grupo é muito eclético, o que faz com
que o som produzido por eles também
seja uma mistura de ritmos, mas o pop
comercial é o que prevalece. Questio-
nado se a banda toca o que o público
gosta ou o que eles gostam, André ex-
plica que à medida que se profissiona-
lizam, os integrantes renunciam às suas
preferências e, com isso, o público é
quem manda no repertório.

Para André, a Dom Pixote está
numa fase de amadurecimento, de criar

uma identidade musical, por isso está
com a proposta de resgatar músicas que
não tocam mais nas rádios, como can-
ções das bandas nacionais Nenhum de
Nós, Lobão e Plebe Rude (banda de
rock da década de 80). “São músicas
antigas de qualidade que não se ouve
mais. Queremos, inclusive, tocar ‘Rock
Mary’, do Paulinho Boca de Cantor,
que fazia sucesso no bar Tom Bege.
Mas isso não significa que a banda não
irá tocar músicas atuais”, observa.

O grande sonho do grupo é gravar
um CD profissional, participar de fes-
tivais e sair tocando pelo Brasil. “O
ideal comum da ‘Dom Pixote’ é viver
de música, trabalhar em função da ban-
da e ganhar dinheiro com isso”, conta
André.

Ele afirma que a Dom Pixote já
recebeu convite de uma produtora que
está lançando um selo, em Brasília. A
proposta de gravação é para o final
deste ano, apesar de a banda não ter
ainda muitas músicas prontas.

André diz que ainda há muita coi-
sa a ser feita para que os músicos se
tornem profissionais. “As dificuldades
são muitas. Escrever, compor e gravar
é um processo demorado que exige
tempo e dedicação, e como os integran-
tes trabalham isso dificulta o progres-
so da banda”.

A agenda de shows é instável. Há
meses em que os músicos ficam para-
dos e há períodos em que tocam cons-
tantemente. A Dom Pixote já se apre-
sentou em Lagoa da Prata, Santo Antô-
nio do Monte e, em outubro, fará show
em São Roque de Minas.

O vocalista e compositor Woold Cassiano

A banda arcoense Dom Pixote pretende gravar, em breve, um CD profissional
com músicas próprias


