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Nova canção 
Com esse novo rap, o 
artista tenta trilhar seu 
caminho na música, e 
mantendo veia ativista

Lançamento 
Tero Queiroz, Marta Cel 
e Nando Dutra (foto 
acima) em live para a 
divulgação desse single
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Atuação, canto ou qualquer 
outra forma de arte são as ma-
nifestações das ideias que per-
turbam a cabeça de quem é 
artista, gerando uma certa in-
quietude e vontade de fazer e 
inovar. Tero Queiroz, depois do 
teatro e cinema, agora lança-se 
na música por meio do rap “Chi-
nelo de Dedo”. 

Entre os temas abordados na 
canção, as políticas públicas e o 
genocídio indígena têm foco e, de 
acordo com Tero: “é um grande 
alerta, para autorreflexão. Alerta 
às ciladas que o poder quer nos 
colocar, até mesmo aquilo que 
nós achamos ter conquistado 
pode nos engolir”. 

“Nessa música, gravamos na 
Condado Produções. A Marta 
faz um feat lindo. Tinha desejo, 
faz horas, de gravar com ela”, 
comenta ainda. 

Tero, que já havia se arris-
cado com uma primeira gra-
vação antes, desta vez, para 
“Chinelo de Dedo”, preparou o 
terreno movimentando as redes 
sociais, por meio das publica-
ções de amigos com a hashtag 
#chinelodededo. “Aí, esse dom, 
que inclusive eu escrevi nesse 
período de ‘terremoto político’ 
vivido noa país e no mundo! 
Juntei a ‘fome com a vontade de 
ter o que comer!’”, complementa 
o artista. 

‘Chinelo de Dedo’
“A música é ambientada na 

história de um jovem que prefere 
lutar, mesmo sendo detentor de 
sabedorias que são desejadas 
pelo poder. Mas o cara quer lutar 
pelo certo, e não se entregar 
como a grande maioria. O poder 
tem suas armadilhas e é nelas 
que essa música mete o dedo”, 
explica o ator e músico. 

Ele ressalta que: “o calcanhar 
de aquiles do poder é nossa pos-
sibilidade de crescer por meio da 
arte, dos livros, da música. Ao 
notar possibilidade de ter gritos 
soando aos arredores do palácio, 

tudo vale, até mesmo ter ao seu 
lado – para manter calado – um 
não tão amigo”. 

Com a produção da Condado; 
letra de Tero Queiroz e Nando 
Dutra, a música tem assinatura 
de Walter Correa (responsável 
também pela arte da capa) e a 
participação da cantora Marta Cel. 

“Chamar Marta Cel para esse 
som invoca o que eu sei que há de 
bom em nossa terra. Invoca a arte 
da pele preta. Invoca o poder da 
voz para fazer sentir. Já o Nando, 
é um grande amigo e artista 
daqui! Ao ser considerado para 
gravar na produtora deles, fiquei 
muito lisonjeado e agradecido 
pela confiança”, aponta Tero. 

Nando Dutra, da Condado 
Produções, também levanta que: 
“além de poder conhecer Marta 
Cel, poder dirigir um cara talen-
toso como Tero Queiroz foi uma 
experiência incrível. O trabalho 
está lindo cheio de sentimento 
e verdade, minhas expectativas 
são as melhores. Estamos vi-
vendo um divisor de águas em 
que todos temos de nos posi-
cionar, e essa música clareia 
muito a mente”, diz. 

Segundo assessoria, pergun-
tado sobre a possibilidade de 
um videoclipe, Tero adianta o 
enredo, sem adiantar datas, já 
que todas as produções estão im-
pedidas de realizarem gravações 
em decorrência da pandemia da 
COVID-19. “Contará a história 
de uma criança chantageada a 
deixar seu povo pelo ouro... Es-
tamos finalizando, e tudo deve 
acontecer no primeiro semestre 
do ano que vem, isso é pelo menos 
o que desejamos.”

Na música, outros artistas 
usaram as diversas mídias para 
retratar suas verdades e sen-
timentos, citando Will Smith; 
Snoop Dogg; Tupac e até mesmo 
o rapper brasileiro Sabotage, 
que em 2001 participou do filme 
“O Invasor” (do diretor Beto 
Brant), um ano após o lança-
mento de seu primeiro álbum: 
“Rap é Compromisso”.  

Tero finaliza dizendo que: 

Chinelo 
de Dedo
Tero Queiroz lança single 
e mostra sua identidade 
artística também na música
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Lançamento “seria uma honra estar mesmo 
em um grupo, ou assemelhar-
-se ao mestre Sabotage, grande 
referência do rap! Caso a galera 
ouça, quero todos os retornos, 
positivos e negativos... Meu ob-
jetivo é levar o som e provocar 
a reflexão”. 

SERVIÇO: “Chinelo de Dedo” já 
está disponível nas plataformas de 
streaming, desde a primeira hora 
do dia 20 de julho. Você também 
pode acompanhar o artista por 
meio das redes sociais: Instagram @
teroqueirozoficial e facebook.com/
Tero.Queiroz.


