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Meninos de Felipe Camarão mostram sua arte
Publicação: 29 de Maio de 2008 às 00:00
Divulgação

CULTURA - Arte da rabeca será
apresentada no Rio de Janeiro, durante
2ª Mostra Brasil

A arte da periferia de Natal vista e valorizada pelos grandes centros do País. Assim
conhecido o trabalho desenvolvido pelo Projeto Conexão Felipe Camarão, que nos seus
de existência, já se apresentou em capitais como Belo Horizonte, Salvador, Goiás, entr
próximo final de semana, será mais um desses desafios. Jovens integrantes do Projeto p
da 2ª Mostra Brasil Juventude Transformando com Arte, evento que será realizado no R
Janeiro, de 31 de maio a 4 de junho. A Mostra faz parte do programa Juventude
com Arte, que tem por finalidade promover o conhecimento, fortalecimento e dissemin
projetos sociais, grupos e instituições voltados para os jovens, ou liderados por jovens,
integram a dimensão artístico-cultural aos processos educativos e de transformação

O projeto Conexão Felipe Camarão será representado pelos integrantes do Conexão Rab
de 15 jovens, com idades entre 12 e 18 anos, que irá mostrar o seu talento em um espe
será apresentado no Teatro Carlos Gomes. Além disso, os meninos terão a oportunidade
interagir com integrantes de grupos e projetos sociais de outros estados do Brasil,
oficinas e visitas aos centros culturais da cidade do Rio de Janeiro. Um verdadeiro inter
aprendizado para os participantes da Mostra. Além disso, o grupo foi convidado a visita

Futura.

O Conexão Rabeca é fruto de um trabalho que tem como base a valorização da música de tradição oral do bairro de Felipe C
da pesquisa sobre a cultura brasileira. Composto por rabequeiros, percussionistas, flautistas e capoeiristas, o grupo tem com
mestres do bairro, como Cícero da Rabeca, Manoel Marinheiro e Chico de Daniel. No repertório, músicas dos mestres
como “Na chegada dessa casa” e “A despedida do Boi”, do Auto do Boi de Reis, do Mestre Manoel Marinheiro, além da
Mestre Cícero da Rabeca.

Novas composições criadas pelos jovens integrantes do Conexão também fazem parte do repertório, entre elas:
Jaraguá”, do jovem Matheus Vieira (de 12 anos) e “Índios do Brasil”, de Mirelle Bezerra (de 12 anos), ambos integrantes da
rabeca. “A nossa intenção é formar grupos musicais, e o Conexão Rabeca é conseqüência desse trabalho. Naturalmente os m
meninas sentem a necessidade de criar uma identidade para mostrar a música que fazem”, revela Vera Santana, coordenado
Projeto Conexão Felipe Camarão.

Graças ao patrocínio do Programa Petrobras Cultural/Lei Federal de Incentivo à Cultura e o apoio dos Ministérios
Comunicações, o projeto atende diretamente 400 crianças e adolescentes, e indiretamente centenas de pessoas da comunid
como objetivo principal promover a sustentabilidade do bairro de Felipe Camarão.
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