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A U ! S  M I N I S T R A D A S

MUSICALIZAÇÃO
INFANTIL

PIANO/
TECLADO

VIOLÃO

GUITARRA UKULELÊ CAVAQUINHO

FLAUTA SAXOFONEBAIXO

CLARINETE BATERIA TEORIA / HARMONIA /
IMPROVISAÇÃO





Minha grande paixão, talento e expertise é dar aulas de 
música. 
Sou músico, professor e empreendedor na área de música 
desde o ano de 1998.
Ministro aulas de musicalização infantil, teoria musical, har-
monia,  improvisação, saxofone, flauta, clarinete, guitarra, 
bateria, baixo, violão, ukulele, piano, teclado e cavaquinho.
À partir da minha expertise e do meu efetivo resultado em 
todos esses anos ministrando aulas idealizei e desenvolvi 
projeto voltado para a capacitação, desenvolvimento e 
fidelização de alunos focado para músicos e professores 
de música que querem viver, realizar-se profissionalmente 
e pessoalmente e atingir padrão de excelência na área.
Um pouco da minha história…
Uma vez me falaram que eu nunca ia conseguir ser músico 
profissional, que eu não tinha jeito.
Diziam que eu não tinha ritmo, musicalidade, percepção 
musical, talento e dom para a música mas eu nunca desisti.

Eles riam e eu estudava e acreditava. Eles dormiam e eu lia mais uma página. Chegou um momento, um pe-
ríodo de minha vida em que tinha mais de sessenta alunos e então o jogo mudou e aqueles que desdenha-
ram da minha paixão em dar aulas passaram a acreditar no meu trabalho e no meu potencial.
Hoje tocando vários instrumentos e atuando em diversas frentes no mercado musical sou prova de que 
você só precisa acreditar no seu potencial para vencer.
Dedicação, suor, estudo e nunca desistir te levarão direto ao seu sonho!
Tudo começou com um “senta aí e tenta fazer um acorde nessa guitarra“ e desde então não parei.
Cursos, orquestras, conservatório, curso na Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), curso na Escola 
Villa Lobos, escolas de música, especializações, aulas e mais aulas.
Um garoto que não tinha muitas expectativas de formação ou colocação – apesar de ser sempre muito bom 
aluno na escola – foi pego pela música e de tão enroscado não saiu mais.
Tenho uma forma diferente de ver as coisas, então não se assuste, se delicie!
Boa parte do que veremos aqui está ligado diretamente a minha forma de ver e entender a música, não uma 
verdade universal.
Se aprende música, ou boa parte desse universo lindo, vivendo, tocando, estudando e batendo papo. 
Quantas vezes eu não aprendi coisas maravilhosas somente batendo papo com músicos impressionantes?
Então, viva a música em cada esquina que puder, em cada momento que puder e acredite no seu sonho 
sempre.
Forte abraço, vamos estudar e viver de música!
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