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Arthur Doca 

 

 

No show de lançamento, Arthur Doca apresenta canções autorais que integram o 

disco “Circular”. O tão esperado primeiro disco, fruto de um intenso trabalho de 

composição e de arranjo que vem se estendendo por cerca de dez anos. Uma 

década de maturação. 

O espetáculo é conduzido por temáticas regionais e existenciais, que tratam das 

agruras do mundo moderno; da poesia da vida no campo; da solidão da vida urbana; 

do amor; do folclore; da malandragem do brasileiro; da massificação das 

informações; e da força interior do ser humano.  Sem fronteiras entre o baião e o 

rock, a toada e o funk, o samba e o ijexá, Arthur Doca desenvolve uma linguagem 

musical que harmoniza simplicidade e sofisticação, o que resulta em uma brasilidade 

despretensiosamente popular. 

 

 

 



                                                      
 

                                                         VIAJEIRA PRODUÇÕES 

                                                                             CNPJ: 15576239000181                                                     

                                                      producoes@viajeira.com.br 
(11) 98560-4393/ (11) 99749-6634 

             

 

Versões peculiares de “Lero-Lero” (Edu Lobo/Cacaso) e “Quaresma” (Ivan Lins/Vítor 

Martins) criam um elo com as influências do artista, e, ao mesmo tempo, completam 

a energia contagiante do show.   

 

Repertório: 

 

01. Misturada (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

02. Pandora (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

03. Viajeira (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

04. Gosto do horizonte (Arthur Doca/Bruna Angotti) 

05. Quebra-cuspe (Arthur Doca/Antonio Salvador) 

06. Ruas do caminhar (Arthur Doca) 

07. Roda pião (Arthur Doca/Fernando Ramos)  

08. Comitiva (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

09. A arte de ser inteiro (Arthur Doca/ Chico Semeraro) 

10. Todos em um (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

11. Cipó pro céu (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

12. Aos poetas (Arthur Doca) 

13. Circular (Arthur Doca/Fernando Ramos) 

14. Lero-lero (Edu Lobo/Cacaso) 

15. Quaresma (Ivan Lins/Vitor Martins) 

 

Para ouvir algumas canções: 

 

www.soundcloud.com/arthur-doca 
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Histórico: 

 

Arthur Doca é cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor. Nasceu em São 

Paulo, em julho de 1982. Cercado de estímulos musicais vindos de seus pais e da 

família, que sempre apreciaram e valorizaram a música popular brasileira, aprendeu 

os primeiros acordes do violão, ensinados por sua mãe, aos 9 anos de idade. 

Estudou violão clássico e popular durante cinco anos com o professor Joel Nunes 

dos Santos. Aos 14, época em que compôs suas primeiras canções, começou a dar 

aulas particulares de violão, atividade que exerceu durante 10 anos. Aos 16 anos, 

ingressou na Universidade Livre de Música (ULM), onde estudou contrabaixo com 

Itamar Collaço. 

Em 2002, ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), onde 

encontrou grandes parceiros de composição. No mesmo ano, começou a se 

apresentar em bares da noite paulistana, atividade que se prolongou por oito anos. 

Neste período, aperfeiçoou suas concepções musicais, e conheceu, entre tantos 

outros, os músicos que o acompanham até hoje. 

Em 2003, estudou canto e técnica vocal com Isabeh, referência nacional do canto 

black, e professor de nomes como Céu, Alexandre Pires, Tiaguinho, Fábio Jr., Paula 

Lima, entre outros. 

Com suas composições, venceu o Festival de Música das Arcadas (FEMA) por 

quatro anos consecutivos (2004-2007), voltando a vencê-lo, na edição de 2010, 

como baterista da banda Chá de Marimbondo, tornando-se o maior vencedor da 

história do festival, criado há mais de 20 anos pelo compositor paulistano Celso 

Viáfora. 

Em 2005, iniciou sua importante parceria com Fernando Ramos, com quem 

atualmente assina cerca de sessenta músicas. Nesse ano, participou da gravação 

do álbum Jorge Beat Ben, da banda paulistana Sambasonics.  

Em 2007, realizou sua primeira apresentação de músicas autorais, no Centro 

Cultural Monte Azul, e iniciou suas experiências como produtor musical e arranjador. 

Participou ainda, do programa “Fantástico”, da rede Globo, no quadro “Daqui pra 
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Frente”, em que relatou a escolha da carreira de compositor. Em 2008, foi supervisor 

musical do espetáculo “Janelas Iluminadas”, do grupo teatral do SESI A.E. Carvalho, 

dirigido por Juliana Matos.  

Em 2009, como forma de laboratório de arranjos para suas composições, gravou o 

EP “Arthur Doca” – produzido por Manoel Cruz e Denys Cristian, com quatro 

canções autorais e uma regravação de “Lero-Lero”, de Edu Lobo –, e fez shows, em 

quarteto, em casas como o Világio Café, Bar Brahma e Ton Ton Jazz, além de um 

show no Cine Praia Grande, acompanhado pela banda Jayr Torres Jazz Trio, 

durante o projeto Lume Sessions (Lume Filmes), em São Luís do Maranhão. 

Em 2010, compôs e produziu a trilha sonora do espetáculo “Todas em Um (a)”, do 

grupo teatral do SESI A.E. Carvalho, dirigido por Juliana Matos, e produziu alguns 

vídeos corporativos. Nesse ano, foi contratado como técnico de áudio e programador 

cultural do Centro Acadêmico XI de Agosto, a mais antiga e importante agremiação 

estudantil do Brasil, atividade que exerce atualmente, com destaque para a 

coordenação do projeto cultural “Vozes do Porão”.  

Em 2011, iniciou a produção de seu primeiro disco, “Circular”. Utilizando-se das 

bases (bateria, baixo, guitarra e percussões) de 15 canções gravadas anteriormente 

no estúdio Novos Tons, mergulhou em seu universo criativo, e, em casa, em um 

home studio,  criou e gravou os arranjos das canções desse disco de estreia.  

“Misturada”, uma dessas canções, foi incluída em uma coletânea produzida pela 

equipe do Clube Caiubi de Compositores, reconhecido projeto paulista de divulgação 

de música autoral. “Comitiva”, outra canção fruto desse processo minucioso, 

integrou a coletânea nacional “No trem da vida”, organizada pela CVV, apresentada 

em show realizado em agosto de 2012, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. 


