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Influências 

 

Farlley Derze é um pianista brasileiro que se profissionalizou na geração dos anos 80. Ao 

ingressar na universidade para cursar seus estudos superiores, destacou-se junto aos amigos 

e professores pela criatividade na elaboração de arranjos e harmonias. No campo da 

composição explora materiais diatônicos e cromáticos para desenhar a melodia dentro de 

uma moldura romântica. Dentre as obras que funcionaram como referências lógicas e 

sentimentais estão “O trenzinho caipira" (Villa-Lobos), “Bebê” (Hermeto Pascoal), “Chovendo 

na roseira” (Tom Jobim). Especializou-se em ritmos brasileiros como o baião, o samba, o 

chôro e a bossa-nova ao mesmo tempo que se tornou um aficcionado pela estética do fusion, 

especialmente a do músico estadunidense Chick Corea. Ao cabo de trinta anos de vida 

profissional, colecionou experiências nos palcos de todas as capitais brasileiras, do Acre ao 

Rio Grande do Sul, e turnês internacionais em Tóquio e Nagoya (Japão), Assunção (Paraguai), 

Paris, Marselha, Viènne, Orly e Thiais (França), Munique (Alemanha), Atenas, Creta e Naxos 

(Grécia), Lanarca e Limassol (Chipre), San Vicente e Praia (Cabo Verde), San Mateo (Estados 

Unidos), Madri (Espanha). Em suas apresentações predominam os ritmos brasileiros com 

pinceladas de harmonias do jazz e fraseados com aromas românticos. Seus contatos e 

intercâmbios com músicos de várias gerações, ora de vanguarda ora das tradições, 

desempenharam um importante papel no modo como traduziu os sentimentos em música. 

Para ele, a natureza emocional humana ilustrava e legitimava uma determinada atitude 

criativa. Farlley Derze concebe suas composições e sua interpretação musical pensando nas 

pessoas como elemento central, no qual, para ele, implica levar em conta nossa forma de 

perceber o outro. Em seus projetos musicais, o tato e o ouvido são sutilmente orientados para 

obter o máximo de ressonância afetiva na imaginação. 

 

  



 

 

Escuta multissensorial 

 

O começo de sua carreira profissional (1985) vai impulsionar o início de sua vida acadêmica 

(1986). Ele se interessou muito pelos meios de comunicação contemporâneos e tecnologias 

emergentes como os sintetizadores e o sistema MIDI (Musical Instrument Digital Interface). No 

estúdio da universidade teve contato com o sintetizador DX-7, da Yamaha. Em 1988 adquiriu 

o sintetizador JUNO-60, da Roland. O período foi marcado por uma revolução na palheta de 

timbres que se expandia exponencialmente e foi incorporada nas composições e nos arranjos 

feitos por brasileiros e artistas da música popular ocidental, como um fenômeno de 

globalização da estética sonora tecnológica. Sua composição "O rito da primavera” (1992) é 

uma homenagem ao florescimento de novos timbres no mundo produtivo da música. O 

timbre é um parâmetro do som que, durante séculos, foi resultante de materiais tradicionais 

(ossos, tripas de animais, couro, metal, madeira, aço, nylon) e no século XX foi explorado e 

reinventado com algoritmos e linguagem binária. Ao mergulhar no oceano de timbres Farlley 

Derze ajustou seu foco para as "emoções” como referência psicológica da relação entre o 

homem e a música. Na universidade conheceu o mineiro Luiz Alberto de Filippo que o 

convidou a participar de uma ideia chamada Metabolar, que pregava a filosofia do intérprete-

autor. Essa ideia surgiu durante uma troca de cartas entre Filippo e o percussionista carioca 

Dom Fla, então residente em Paris. Com a chegada de Dom Fla ao Brasil, outros músicos 

foram incorporados à ideia que também daria nome ao grupo. Cada integrante era 

considerado um “intéprete-autor”, de modo que durante os ensaios e nas apresentações 

havia liberdade para cada um explorar timbres e criar interpretações como se fosse o autor 

da obra executada. Em outubro de 1992, o grupo Metabolar foi entrevistado no Programa de 

TV "Jo Soares Onze e Meia", em São Paulo, que culminou com a apresentação da música 

“Caçada”, de Farlley Derze. Contrastes tímbricos e melódicos, rupturas harmônicas entre 

tonalismo e atonalismo, pluralidade e plasticidade rítmica, agógica e dinâmica em momentos 

intuitivos, cores e objetos inusitados em cena, esta era a gramática viva e autônoma do 

Metabolar, um grupo de artistas interessados em lançar o público no interior de um 

caleidoscópio de emoções ao incitá-los a uma escuta multissensorial 

 



 

 

A composição 

 

A cidade do Rio de Janeiro foi o palco de sua formação e transformação artística. O convívio 

com Hermeto Pascoal, ao assistir os ensaios em sua casa e frequentar os seus shows, somado 

à prática de música de câmara na universidade e tocar na rua com diferentes formações e 

propostas (samba, chôro, jazz, baião, canções, e a música para teatro) foi determinante para 

expandir as fronteiras de sua imaginação no ato de criar música. A literatura e as artes 

plásticas também foram referências fundamentais para a agricultura de suas composições. O 

ritmo dos poemas e o ritmo das cores, o sentido de uma frase e o contorno de uma imagem, 

os limites de forma e conteúdo de textos e pinturas, tudo isso participava de suas reflexões 

sobre e criação e transmissão de uma ideia musical. Um texto escrito, um quadro pintado ou 

uma música tocada têm em comum o gesto da mão. A partir de então decidiu concentrar 

suas experimentações num modo de converter os gestuais da mão no piano em novas 

composições. A isso chamou de "Modelagens", isto é, pensar nas mãos como "esculturas" ou 

"moldes" que trafegam ao longo das teclas sem que se altere a posição dos dedos 

previamente escolhidos (modelados) para tocá-las. Colocou a ideia em prática e compôs 

“Gênese” (1992), cujo molde era tocar nas teclas com a mão direita para gerar uma melodia 

com os dedos polegar, indicador e mínimo, em de cada vez. O movimento se repetia em 

diferentes regiões do piano para produzir um desenho melódico. 

 

Ao compor a música "Caçada", investiu no compasso ternário com o ritmo feito por uma 

modelagem na mão esquerda com os dedos mínimo, indicador, polegar e indicador (nessa 

ordem) de maneira repetida e constante, enquanto fazia os acordes com a mão direita, 

também com o polegar, indicador e mínimo tocados simultaneamente. Se fosse possível fazer 

uma fotografia do resultado, as notas que formam os acordes da harmonia (na mão direita) 

estão dispostas simetricamente, isto é, equidistantes em intervalos de quartas justas (sol-do-

fa; sol#-do#-fa#); as notas da melodia ora dão saltos intervalares ora é uma escala diatônica 

ágil como quem corre para algum lugar; o ritmo acontece com as duas mãos que percutem 

as teclas como se fosse um tambor. Com o resultado positivo da experiência, estava dado o 

passo para que as modelagens fossem a base de um método para se aprender a tocar piano.  



 

 

A educação musical por modelagens 

 

O livro "O ouvido pensante", do pedagogo musical canadense Murray Schafer, exerceu uma 

influência central na atividade de Farlley Derze como professor de piano e musicalização. 

Enquanto dava aulas particulares e em escolas, lia as propostas de pedagogos brasileiros e 

internacionais. Ao cabo dos anos de experiência profissional e universitária, concebeu seu 

método "Modelagem musical", com o objetivo de fazer o leigo compor uma música ao 

primeiro contato com o piano (ou um teclado). Seu método não se limita a cobrir apenas as 

necessidades psicológicas de alguém que deseja tocar piano, mas também a de trazer à tona 

a experiência fisiológica da articulação dos dedos e das mãos para unir-se à percepção da 

experiência espacial nas teclas. Comprovou a eficácia dessa perspectiva pedagógica com 

seus dois principais alunos, Célio Maia (1992-1999) e Raíla Baptista (2001-2014). Célio Maia 

se apropriou das "modelagens" como uma ferramenta para o virtuosismo na execução de 

arpejos e escalas, e também na prática da improvisação; Raíla Baptista utilizou as 

"modelagens" para criar novas harmonias para músicas conhecidas, como o tema do filme 

Titanic, e também como ferramenta para a composição. 

 

Música e emoção 

 

Quando fez sua pós-graduação em música brasileira (2002), pesquisou as variações do valor 

emocional de uma mesma música escutada por diferentes pessoas. Utilizou um questionário 

que aplicou ao longo de um ano e conseguiu respostas de aproximadamente 500 crianças. 

Enquanto escutavam uma composição sua, respondiam as questões do questionário: "que 

sentimento ou emoção essa música transmite", "dê um título à música" e "crie uma história de 

um parágrafo como se a música fosse a trilha sonora". A composição tinha duração de três 

minutos e os questionários eram entregues ao final desse tempo. Esta investigação deu 

origem a um texto chamado "Música e emoção" que não chegou a ser publicado, mas um 

professor de sociologia, Mustafá Amin, da Universidade de Brasília, se interessou pelo 

trabalho e o apresentou aos seus alunos do curso de sociologia. Durante o mesmo curso, fez 

a análise estética da obra “A lenda do caboclo” (Villa-Lobos) após ler no encarte do CD 



 

 

"ANTOLOGIA DA MÚSICA ERUDITA BRASILEIRA” cuja obra é executada pelo pianista 

Arnaldo Estrela, que "a Lenda do Caboclo, datada de 1929, não é apenas uma composição 

musical. Ela revela, antes de tudo, a atitude de um compositor que, dirigindo a sua 

sensibilidade para a sua própria terra, procura traduzir as emoções do seu povo, da sua raça". 

Durante o seu mestrado em música (2004-2006), mantinha o foco na literatura que contivesse 

dados e pesquisas sobre a música e as emoções, tais como Music, Culture and Experience 

(John Blacking) em que a música é entendida como um sistema cultural, quando se dá o 

diálogo entre os símbolos e os significados assimilados pelo professor, em sua história de 

vida, e os símbolos e significados assimilados por adolescentes que freqüentam o ensino 

médio; Koellreuter educador: o humano como objetivo da educação musical (Teca Alencar) 

em que o recurso da livre experimentação pode refinar a memória dos gestos do corpo e das 

ideias no exercício da criação musical. Assim, Farlley Derze entende a importância de que em 

seu método de ensinar piano por modelagens seja acompanhado da compreensão de dois 

símbolos da partitura que indicam a duração dos sons (curtos e longos) e suas variações de 

frequências (graves e agudos). Com tais materiais, quem deseja tocar piano pode ainda 

compor suas músicas e anotá-las em partitura, bem como decidir sobre o destino emocional 

que se pretenda dar à música que se interpreta ou se compõe. 

 
O palco 

 

Entre 1988 e 2014 atuou como pianista e tecladista de artistas onde realizou turnês e 

gravações de discos, tal como: Jorge Benjor (RJ), Eduardo Dusek (RJ), Cláudio Lins (RJ, SP), 

Lucinha Lins (RJ), Antenor Bogéa (RJ, DF, MA, Chipre, França, Grécia, Cabo Verde), Sandra 

Dualibe (DF, PA), Janette Dornellas (DF), Jorge Aragão (RJ), Robertinho de Recife (RJ), Zeca 

do Trombone (RJ), Dudu Nobre (RJ), Cláudia Telles (RJ, MG), Golden Boys (RJ), Danilo 

Caymmi (RJ), Elza Soares (RJ), Luís Alberto de Filippo (RJ, SP), Dom Fla (RJ, SP), Juliano Torres 

(argentino no RJ), Sandra Bonilla (chilena no RJ), Debbie Wicks (estadunidense no RJ), Elymar 

Santos (turnê nacional), Maria Rita (RJ, PR), Claudete Ferraz (RJ), Lívia Diniz (RJ), Razão 

Brasileira (turnê nacional, Paraguai, Japão), Samuel Lima (RJ), Murilo Brito (RJ), Cristine Soares 

(RJ), Coral Arcanjos da Força Aérea (DF), Canuto (DF), Zila Siquet (DF), Hugo Coelho (DF),  



 

 

Demétrio Bogéa (DF), Jean-Phillipe Crespin (França, Grécia), Sylvan Sourdeix (França), 

Ramatis Moraes (RJ), Robson Rodrigues (DF), Cadu (República do Chipre), Simone Guimarães 

(Cannes, Paris, Marselha), Maitê Tchu (RJ), Jards Macalé (RJ), Nando Gabrielli (RJ), Vanessa 

Barum (RJ), Falcão (RJ), Mièle (RJ). 

 

Ganhou em 2002 o 1º lugar no Festival de Música do Gama, em que tocou sua música 

MEMÓRIAS, com letra de José Roberto Gabriel e interpretação vocal de Janette Dornellas. 

Em 2004 foi o pianista brasileiro no 1º Festival Internacional de Jazz de Cabo Verde (África). 

No mesmo ano participou do lançamento em Cannes, Paris e Marselha, do livro “MÚSICA 

POPULAR BRASILEIRA”, editado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 

acompanhando nos eventos a cantora Simone Guimarães. Tocou no Festival de Jazz à 

Vienne, França, além de uma turnê em Marselha e Paris. Em 2005 foi um dos músicos a atuar 

no Ano do Brasil na França (Paris). Em 2012 atuou ao lado do cantor Cadu de Andrade na 

Pharos Fundation e Academy 32 (Nicósia, Chipre). Em março de 2015 tocou na 1ª edição do 

Festival Rendez-vous JazzoNotes, em Thiais, França, com convidado especial ao lado do Trio 

LSP. Em 19 de junho de 2015 apresentou-se em Munique, Alemanha, com o seu trabalho 

Paisagens da Estética Musical Brasileira, em que contou com a cantora Maria Rita Stumpf 

como convidada especial. No mês seguinte fez uma turnê pelo Chipre onde se apresentou ao 

lado da cantora Sandra Duailibe e do cantor e compositor Antenor Bogéa, na Pharos 

Fundation e Academy 32 (em Nicósia) e Library Café (em Limassol). 

 
 
  



 

 

ATIVIDADE DOCENTE 

1987-1988 Colégio Baby Garden - Tijuca – Rio de Janeiro-RJ, função: professor de música 

para turmas do C.A, 1ª e 2ª série,  em caráter de estágio. 

1988  Colégio Anglo Americano - Barra da Tijuca e Novo Leblon, Rio de Janeiro-RJ 

função: professor de música para turmas do Maternal e Jardim, em caráter de 

estágio. 

1989  Colégio Municipal da Gávea - Gávea – Rio de Janeiro-RJ, função: professor de 

música para turmas de  5ª e 6ª série, em caráter de estágio. 

2001 Escola La Salle - Águas Claras, Brasília-DF, função: professor de música do 

Ensino Fundamental. 

2001-2003  Academia BSB Musical - Sudoeste, Brasília-DF, função: professor de Piano, 

Teclado e Harmonia. 

2001-2004 Creche Ciranda - Lago Sul, Brasília-DF, função: professor de musicalização 

infantil. 

2004-2005 Instituto de Educação Integral – Brasília-DF, função: professor de música do 

ensino fundamental. 

2004-2006 Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, Varjão, Asa Norte Brasília-

DF, função: professor de arte e movimento; professor de ensino de música, do 

Curso Normal Superior; orientador de estágio supervisionado; professor de 

metodologia da pesquisa científica e coordenador da musicoteca. 

2006-2009 Faculdade de Artes Dulcina de Moraes - FADM,   Brasília-DF, função: professor 

de metodologia do ensino de música no curso de pós-graduação especialização 

em educação musical. 

2006-2009 Faculdade de Artes Dulcina de Moraes (FADM), Brasília-DF, função: co-autor 

do curso de pós-graduação especialização em educação musical. 

2006-2014 Instituto de Pós-Graduação (IPOG), Goiânia-GO, função: professor de história 

da iluminação no curso de pós-graduação em iluminação e design de interiores. 

2014-atual Integrante do conselho científico da Revista Estética e Semiótica da UnB. 



 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

1978-1983 Des études pratiques à l'Alliance Française. Delegação Geral, AF/RJ, Rio de 

Janeiro-RJ, Brasil. 

1983-1983 Práticas de Aplicação no Processo Educativo em Música, no Museu Histórico 

Nacional – Rio de Janeiro-RJ. 

1989  Workshop com o pianista americano Chick Corea, no  Hotel Nacional – Rio de 

Janeiro-RJ 

1989  Curso de extensão Introdução à Musicoterapia, na Universidade Castelo Branco 

– Rio de Janeiro-RJ. 

1992 Cursos de “Métodos de Improvisação”, com a Psicopedagoga Argentina Violeta 

Gainza, no Conservatório Brasileiro de Música –Centro Universitário, CBM-CEU, 

Rio de Janeiro-RJ, Brasil. 

1992  Curso de MIDI (Musical Instruments Digital Interface) e Tecnologia Musical, na 

Associação Brasileira de MIDI, Rio de Janeiro-RJ. 

1994  Curso de curta duraçao “Teclado, MIDI e computadores”, com Luciano Alves, no 

CELTEC (Centro Lagoa de Tecnologia), Rio de Janeiro-RJ. 

1997  Workshop “O processo da improvisação no estilo free-jazz", com o pianista 

alemão Alexander Von Schlippenbach, na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro-UERJ. 

2001  XXIII Curso de Verão da Escola de Música de Brasília: "Teclados" com o 

americano Cliff Korman, na Escola de Música de Brasília – Brasília-DF. 

2001  XXIII Curso de Verão da Escola de Música de Brasília: "Etnomusicologia" com o 

surinamês Terry Agerkop, na Escola de Música de Brasília – CEP - Brasília-DF. 

2001 Curso de “Operação do Software Cakewalk – Gravação Multipistas”, na loja 

Guitarra de Prata – Rio de Janeiro-RJ. 

2001 Extensão universitária em tutoria metodologia de educação à distância. 

Universidade de Brasília, UNB, Brasília-DF, Brasil. 

2002    Seminário de Educação: “Criatividade na Sala de Aula” – Brasília-DF. 



 

 

2002 Seminário de Educação: “Os contos clássicos e a ordenação do mundo infantil” – 

Brasília-DF. 

2002  Seminário de Educação: “Repensando a História”, feira do livro no shopping 

Pátio Brasil, Brasília-DF. 

2002 Extensão universitária: "Ciclo de estudos de repertório para teclado", 

Universidade de Brasília, UnB – Brasília-DF. 

2002  Extensão universitária: "Ciclo de estudos da cultura popular, Universidade de 

Brasília, UNB - Brasília-DF.  

2005  II Seminário de Pesquisa em Educação Musical – Programa de Pós-Graduação 

em Música - Universidade de Brasília, UnB – Brasília-DF. 

2008 Curso de curta duração em "Concepções didático-pedagógicas". Instituto de 

pós-graduação-IPOG - Goiânia-GO. 

DISCOGRAFIA 

 

2000 – Gênese – Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Edição esgotada. Produzido por ANTARES. 

2001 – Naquelas noites de natal – Brasília, DF, Brasil. Produção independente. Músicas do 

folclore natalino 

2002 – Acalanto – Brasília, DF, Brasil. Produção independente. Músicas do folclore infantil 

2015 – Gênese – Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2ª edição. Produzido por ANTARES. 
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Participação como pianista e arranjador em outros dias 

 

1986 – Tributo a Ary Barroso – Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro 

1991 – Ser Feliz – Elymar Santos 

1992 – Missão amor amor – Elymar Santos 

1992 – Essencial – Samuel Lima. 

1992 – Dois apaixonados – Claudete Ferraz 

1993 – Vida de cigano – Elymar Santos  

1993 – Mapa das nuvens – Maria Rita Stumpf 

1995 – Soninho – Lívia Diniz 

1995 – Eternamente – Samuel Lima 

1995 – Popular– Elymar Santos 

1996 – Entre o amor e a razão – Razão Brasileira 

1997 - Poeira Dourada - Murillo Brito 

1998 - Algo mais - Cristine Soares 

1999 - Shalon – Samuel Lima. 

2001 -  Arcanjos da Força Aérea - Coral do HFAB 

2002 – O que ? Como ? Por que ? - Canuto 

2003 - Memórias - José Roberto Gabriel 

2004 – Peregrino – Antenor Bogéa. 

2006 – Ambígua – Janette Dornellas 

2009 – Innaxos– Antenor Bogéa. 

2012 – Renaître – Antenor Bogéa 
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EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA 

 

1985 Foi Diretor Cultural da Sociedade de Alunos da Escola de Especialistas de Aeronáutica 

(Guaratinguetá, SP). 

1985 Pianista da pizzaria "Esperança", Guaratingeutá-SP. 

1986 Pianista da Academia de Ballet Valéria Moreira, no Centro de Dança (Rio de Janeiro). 

1986 Tecladista da banda de baile OS DELTAS. 

1987 Solenidade de inauguração do Espaço Cultural Sérgio Porto ,RJ, presidida por Darcy 

Ribeiro. 

1987 Tecladista da banda de baile PIQUE TOTAL. 

1988 Tecladista da TURBA MULTA, com Samuel Lima (sax), Juninho (Bateria), Ramatis 

Moraes (Baixo). 

1988 Tecladista da cantora Claudinha Telles. 
1988 Co-autor juntamente com Guilherme Bozzeti do musical "DOIDO PELO PIANO", com 
turnê de quatro anos pelo Brasil. 
1989 Tecladista, arranjador e diretor musical do cantor Elymar Santos, até 1995. 
1991 Compôs a trilha de abertura do Show ÓPERA ROCK, no CANECÃO, do guitarrista 
Robertinho de Recife. 
1992 Esteve no JÔ SOARES ONZE E MEIA, com o grupo METABOLAR, do qual era 
integrante, em entrevista que culminou com apresentação de música de sua autoria: 
"CAÇADA". 
1995 Tecladista do grupo de samba RAZÃO BRASILEIRA, até 1997. 
1998 Diretor musical e pianista da peça DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA, de Martins Pena, 

dirigida por Wolf Maia e encenada por Cláudia Ohana, Eduardo Dusek, Hélio Ary, Marcelo 

Antony e Malú Vale. 

1998 Pianista da Rio Jazz Orchestra, até 1999 (Rio de Janeiro). 

1999 Tecladista da banda de Cláudio Lins, e Orquestra ARTFOLIA (Rio de Janeiro). 

2000 Diretor musical e compositor da trilha do espetáculo O MUNDO NOVO DO TOPETÃO, 
produzido por Xuxa Meneguel, com direção geral de Eduardo Martini. 
2000 Foi pianista suplente do musical DOLORES, a história de Dolores Duran, com direção 

musical de Tim Rescala. 

2001-2002 Pianista da Brasília Popular Orquestra (Brasília). 

2002 Ganhou o 1º lugar no Festival de Música do Gama, com sua música MEMÓRIAS, tocada 
ao piano com letra de José Roberto Gabriel e interpretação vocal de Janette Dornellas. 



 

 

2002 Tecladista da Toccata Produções Artísticas, até 2014 (Brasília). 

2004 Pianista brasileiro no 1o Festival Internacional de Jazz de Cabo Verde (África). 

2004 Participou do lançamento em Cannes, Paris e Marselha, do livro “MÚSICA POPULAR 
BRASILEIRA”, editado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, acompanhando nos 
eventos a cantora Simone Guimarães. 
2004 Participou do Festival de Jazz à Vienne, França. Turnê em Marselha e Paris. 
2005 Pianista, representante brasileiro no Ano do Brasil na França (Paris). 
2005 Compôs a Trilha Sonora para os documentários sobre o Timor Leste (de Ivan 

Canabrava) e a vida de Santos Dumont (de Pedro Jorge), e dos filmes “Jorge Buche” (de 

Cristiano Vieira) e “A Vingança da Bibliotecária”, (de Santiago Delape), este último, um curta 

concorrente no Festival de Cinema de Brasília que ocorreu entre 22 e 25 de novembro de 

2005. 

2006 Pianista do Programa de Radio “Um piano ao cair da tarde”,FM 89,9 Mz (Brasília), até 

2012. 

2010 Diretor musical da banda formada por músicos do Uruguai, México, Cuba e Grécia para 

levar a música brasileira à Ilha de Creta (Grécia). 

2012 Pianista do cantor e compositor Antenor Bogéa no 4o Festival de Bossa-Nova, em Orly, 

(França). 

2015 Em 21 de março de 2015 tocou na 1ª edição do Festival Rendez-vous JazzoNotes, em 

Thiais, França, com uma participação especial ao lado do Trio LSP. Em 19 de junho de 2015 

apresentou-se em Munique, Alemanha, com o seu Concerto Paisagens da Estética Musical 

Brasileira. Em julho fez uma turnê pelo Chipre onde se apresentou ao lado da cantora Sandra 

Duailibe e do cantor e compositor Antenor Bogéa, na Pharos Fundation e Academy 32 (em 

Nicósia) e Library Café (em Limassol). Em 3 de novembro apresentou-se com Antenor Bogéa 

no Ruleta Old Fashion, em Madri. Desde outubro deste ano é integrante do Coro Madrid 

Accueil. 

Ao longo de 25 anos atuou como pianista e tecladista ao lado de: Jorge Benjor (RJ), 

Eduardo Dusek (RJ), Cláudio Lins (RJ, SP), Lucinha Lins (RJ), Antenor Bogéa (RJ, DF, MA, 

Chipre, França, Grécia, Cabo Verde), Sandra Dualibe (DF, PA), Janette Dornellas (DF), Jorge 

Aragão (RJ), Robertinho de Recife (RJ), Zeca do Trombone (RJ), Dudu Nobre (RJ), Cláudia 

Telles (RJ, MG), Golden Boys (RJ), Danilo Caymmi (RJ), Elza Soares (RJ), Luís Alberto de 



 

 

Filippo (RJ, SP), Dom Fla (RJ, SP), Juliano Torres (argentino no RJ), Sandra Bonilla (chilena no 

RJ), Debbie Wicks (estadunidense no RJ), Elymar Santos (turnê nacional), Maria Rita (RJ, PR), 

Claudete Ferraz (RJ), Lívia Diniz (RJ), Razão Brasileira (turnê nacional, Paraguai, Japão), 

Samuel Lima (RJ), Murilo Brito (RJ), Cristine Soares (RJ), Coral Arcanjos da Força Aérea (DF), 

Zila Siquet (DF), Demétrio Bogéa (DF), Jean-Phillipe Crespin (França, Grécia), Sylvan Sourdeix 

(França), Ramatis Moraes (RJ), Robson Rodrigues (DF), Cadu (República do Chipre), Simone 

Guimarães (Cannes, Paris, Marselha), Maitê Tchu (RJ), Jards Macalé (RJ), Nando Gabrielli (RJ), 

Vanessa Barum (RJ), Falcão (RJ), Mièle (RJ). 
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