Dossiê: processo histórico/investigativo
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2.História

No teatro municipal de Macaé, Lançamento cd “A arte de 1 sobre muitos”

Fundada em 14 de março de 2005 a Banda ART.1 compõe o EIXO 2 do Centro
Integrado de Estudos do Movimento Hip Hop (CIEM.h2). O grupo é fruto dos
resultados das oficinas de percussão e bateria que havia em 2004 no Projeto Hip Hop
(eixo 1 do CIEM.h2), acrescidos da experiência de outros jovens que faziam
participações em corais e grupos de música pop na cidade de Macaé. O grupo foi
fundado pelo diretor artístico Paulo Azevedo.
O nome foi escolhido a partir de uma pesquisa coletiva. “Art. 1” tem duplo
sentido: refere-se ao artigo no 1 do Código Civil, de onde se faz legal todo cidadão ter
direitos e deveres, e por outro lado, aponta que a arte é a manifestação primária no que
tange a expressão de liberdade do ser humano.
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ART.1 no WCPRC, na Suécia

Em suas criações a banda utiliza um conteúdo politizado, a partir de uma linguagem
que mixa música negra e MPB, num processo de constante experimento entre ‘o novo e o
velho’, fazendo eclodir daí sua característica de NMPB, a nova música popular brasileira..
Dentre os resultados mais expressivos estão: ‘Um salve a comunidade’; ‘A arte de 1 sobre
muitos’ e ´Como sempre´.

3.Processo de trabalho
A força do processo de trabalho está no próprio grupo. A banda funciona como espaço
de criação, mas também de formação. Os integrantes da banda vão ampliando seus respectivos
talentos dentro do grupo a partir de pesquisas e estudos que cada um tem fora e dentro de seu
ambiente de ensaio, seja em cursos para aprimoramento de suas técnicas, ou seja, em momentos
isolados de criação. Essa condição se traduz em novas melodias, novas letras e novos trabalhos.
Criadas suas canções, o trabalho continua com a participação do diretor artístico e
fundador da banda Paulo Azevedo. O diretor, juntamente com os integrantes da banda, vem
lapidando e reorganizando o trabalho criado, para que o produto final seja uma música com uma
letra e um arranjo harmônico e que toque o público de alguma forma.

4

4. Formação da Banda
Atualmente a banda é composta por 7 jovens. Breve histórico pessoal:
Alexsandro da Conceição
sexo – M
idade – 17 anos
escolaridade – 8°ano
habilidades – canto (RAP, Samba); contra-baixo e
street dance
O adolescente é morador do bairro Botafogo,
especificamente num local que apresenta índices
alarmantes de pobreza. Mesmo em meio a esta
perversa realidade, Alex como é conhecido na sua tribo
urbana, mantém cabeça erguida desejando construir
um futuro compartilhado com seus colegas no grupo.
Vem há aproximadamente 7 anos participando de
atividades artísticas, desenvolvendo assim potencial em áreas distintas, além de se
mostrar como um sábio letrista na área do RAP/ MPB.

Adriano de Souza
sexo – M
idade – 21 anos
escolaridade – 2º grau completo
habilidades – canto, flauta-doce, dança
O jovem, morador do bairro Fronteira localizado em
uma de tantas periferias de Macaé, tem no sangue a música.
Pai, mãe, irmã etc... Todos já fizeram música. Com matiz de
tenor, Adriano é o grave do grupo e ainda, a plataforma para
alavancar a profissionalização do mesmo.
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Amanda Soares
sexo – F
idade – 15 anos
escolaridade – 1° ano do 2° grau
habilidades – canto (diversos); percussão, street dance
e capoeira
A adolescente é moradora do bairro Sol e Mar,
sendo proveniente de classe média. Teve contato com
a música desde muito tenra idade, fato que favoreceu o
florescer do seu talento indiscutível. Dona de um voz
típica de uma intérprete adulta, a menina com tamanho e voz de mulher é um diamante
a ser lapidado.

Cleiton Neves
sexo – M
idade – 17 anos
escolaridade – 8ª ano
habilidades – percussão, beat boxing e street dance
O adolescente é morador do bairro Morro de Santana,
bairro que além da pobreza está condicionado ao comando de
grupos de narcotráfico. Todavia, Cleiton mesmo com
referências muito próximas para uma experiência negativa,
optou por fazer do seu enorme talento a mola para sua
transformação social e cognitiva, apesar da pouca
escolaridade. Autor de uma criatividade ímpar rompe com quaisquer estigmas atrelados
a sua forma física e classe social.
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Gabriel Gomes
sexo – M
idade – 18
escolaridade – 2° grau completo
habilidades – baixo e violão
O jovem morador do bairro Jardim Santo Antônio
começou aos 15 anos a desenvolver seus dotes artísticos.
No início aprendeu a tocar sozinho, só depois veio a
necessidade de se aprimorar em curso de música.

Lorena Vieira
sexo – F
idade – 18 anos
escolaridade – 2º grau completo
habilidades – canto (Lírico, MPB, Pop Rock), teclado,
ginástica olímpica e street dance
A adolescente moradora do bairro da Glória teve um
bom acesso aos bens culturais. Daí soube extrair o melhor
dessa experiência para se tornar aos 14 anos Campeã
Brasileira em Ginástica Olímpica, tendo ainda uma passagem
pelo Mundial em Hannover, Alemanha. Na área artística além de apresentar talento para
a dança também se mostra com ousadia para a música erudita e popular, tendo como
referência maior a cantora Elis Regina.
Sávio Gomes
sexo – M
idade – 16 anos
escolaridade – 2ª ano do 2° grau
habilidades – violão, cavaquinho, street dance e graffiti
O adolescente, morador do bairro jardim Santo
Antônio, convive numa família de classe média. Todavia,
por participar de uma educação mais democrática, Sávio
soube buscar exatamente nos seus colegas a inspiração
para suas baladas e melodias. Em pouco tempo, o
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adolescente já mescla linguagens autorais como RAP e Bossa Nova na criação do seu
inseparável violão.
Ora separados cada adolescente por si só representa uma forte propensão ao
desenvolvimento artístico, outrora juntos têm uma sinergia distinta que mescla a
potência do Hip Hop com a cultura popular brasileira. Isso só poderia dar música e arte
de primeira qualidade, quer dizer ART 1!!!

5.Resultados
Vídeo documentário ‘A arte de 1 sobre muitos’
(2006)

O vídeo foi realizado com um custo
mínino e tem como base a apresentação dos
integrantes em suas atividades musicais.

Vídeo documentário “A arte de 1 sobre muitos
no mundo” (2007)

O vídeo surge da representação do Brasil
pela banda no evento WCPRC na Suécia em 207.
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CD “A arte de 1 sobre muitos” (2008)
|
Lançado em setembro de 2008, com produção do
CIEM.h², o cd é composto por 11 faixas com
músicas de total autoria da Banda, tais elas como:
"Como Sempre", " A Arte de 1 Sobre Muitos",
"Sobre um Sorriso" e "Um Salve".

6.Atuações
! Dies de Dansa, Espanha, 2008
! WCPRC, Suécia, 2007
! Projeto Macaé a Céu Aberto, Macaé, 2007
! Programa Primeiro Emprego do Governo Federal/ SENAC/ PMM, Macaé, 2007
! Dia da Consciência Negra, Casimiro de Abreu, 2007
! Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, Macaé, 2007
! Macaé Cidadão com o sociólogo Luís Eduardo Soares, Macaé, 2007
! Festival Tápias Caixa Econômica, Rio de janeiro, 2006
! Semana Universitária da FAFIMA com o rapper MV BILL, Macaé, 2006

ART.1 no WCPRC, na Suécia
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7.Ficha Técnica
Voz: Amanda Soares, Alex Conceição, Adriano Silva e Lorena Vieira
Piano: Lorena Vieira
Violão: Sávio Gomes e Gabriel Gomes
Baixo: Gabriel Gomes
Percussão: Amanda Soare e Cleyton Neves
Flauta doce: Adriano Silva
Beat box: Cleyton Neves
Direção artística: Paulo Azevedo
Coordenação pedagógica: Dilma Negreiros
Produção: CIEM.h2
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CLIPPING
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8.Clipping
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