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"CORAÇÃO CABEÇÃO" (independente) é o segundo disco solo de Pedro Dias Carneiro. O cantor, 
compositor, multiinstrumentista e produtor de 31 anos fez a sua estreia fonográfica em 2015, com o "Vovô 
Bebê", alcunha que virou o seu nome artístico. Ao contrário do anterior, que levou cinco longos anos para 
ser concluído, "Coração Cabeção" foi gravado naturalmente em poucos meses, nas horas ociosas de 
Pedro em seu estúdio, o Aienai. O lançamento virtual será no dia 29 de março, às 20h, no Espaço Cultural 
Municipal Sérgio Porto, no Humaitá. Ingressos a R$ 20. 
  
O álbum é uma homenagem ao produtor mineiro Chico Neves. "Com ele aprendi a produzir, gravar e 
mixar, e hoje trabalho no estúdio que ele construiu. É a minha forma de agradecer por tanta 
generosidade", diz Pedro. Aliás, a expressão "disco solo" se encaixa perfeitamente, já que foi o próprio 
quem compôs todas as músicas - como "Sobre o natural", "Êxodo", "Auto ajuda", "Jéssica" e 
"Alceu" (essa última em parceria com Brisa Marques), gravou os instrumentos e mixou as faixas. Ou seja, 
tudo aquilo que assimilou na convivência com Chico. 
  
"O disco ficou mais blues e pop do que pensei. Fui fazendo sem pressa, usando os instrumentos que a 
rapaziada deixava aqui, no estúdio. As guitarras foram todas gravadas em linha, por exemplo. Não foi um 
disco planejado. Só vi a unidade depois de pronto", comenta, com a leveza de quem há muito traduz os 
sentimentos em música sem elaborar demais. Por enquanto, o CD será lançado apenas no formato digital 
e poderá ser baixado no site <www.vovobebe.com> no esquema 'contribua com quanto quiser'. Também 
estará disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, iTunes e Deezer. 
  
"Mugshot" na arte gráfica 
A experiência com o disco começa na arte gráfica, assinada pelo artista plástico Guga Liuzzi. Ela foi feita 
em cima de uma série de quadros dele, baseada nos primeiros "mugshots", ou seja, retratos dos presos. 
Esse tipo de fotografia surgiu por volta de 1840, nas delegacias da Inglaterra. Guga também criou a arte 
do "Vovô bebê" (em parceria com o Felipe Bardy) e do "Capitão Coração", com o Daniel Barbato. 
  
Pedro descreve as nove faixas de "Coração Cabeção" como canções que dialogam com a tradição popular 
brasileira, trazendo uma estética que passa pelo blues e por paisagens musicais, texturas intermitentes que 
lembram uma trilha sonora, levando a diferentes sensações. Uma espécie de “manhã dourada”, com 
flautas e sopros etéreos; ou a sarjeta, o chão sujo do fundo de um bar no fim da noite que, de um jeito ou 
de outro, sempre termina solitária. 
  
As extremas oposições e paradoxos fazem parte do imaginário criativo de Pedro. Desde o disco “Capitão 
Coração” (lançado em 2012 pelo selo inglês Far Out), da sua banda Dos Cafundós, marcado por blocos 
muito díspares e divididos por cortes secos, é possível perceber a intenção de unir pontas a princípio 
completamente distantes. 
  
E, se no “Vovô Bebê” o assunto era a óbvia semelhança que essas duas fases tão opostas da vida têm, 
este novo trabalho trata basicamente da relação entre a razão e a emoção. As armadilhas e soluções de um 
cérebro entrando em parafuso, sintetizadores e noises frenéticos; um blues rasgado de auto ajuda, o 
coração na mão. O nascimento e a morte voltam a aparecer, sem perder o humor tão característico de suas 
composições. “É natural o sobrenatural” , pontua uma das faixas, deixando a dúvida se o fantasma é 
invenção de sua cabeça. 
  
Para o show no Sérgio Porto, Pedro reuniu músicos de primeira linha: Uirá Bueno na bateria, Guilherme 
Lirio no baixo, Ana Frango Elétrico nos efeitos e nos vocais; e um trio de sopros da pesada, formado por 
Jonas Hocherman no trombone, Aline Gonçalves da clarineta e Karina Neves na flauta.  
 


