
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junte num mesmo trabalho a inquietude de ser um psicólogo e a curiosidade 

de ser um músico; a mudança constante da vida e a dança (ainda mais) 

constante dos espaços desse país: assim foi pensado o Griô ,espetáculo que 

junta o primeiro e segundo material de estúdio de Ferdi, Ginga de Gigante 

(2016) e Na Pele (2018) respectivamente. 

O show, que leva o nome do próximo disco a ser lançado, é um convite 

constante a quem assiste, seja pelo carisma e a energia contagiante de Ferdi, 

ou pela força e simplicidade de seus magnetizantes refrães. 

Essa conexão imediata se fortalece na excelência e na entrega de cada um 

dos músicos convidados para compor o grupo, traduzindo nos palcos a 

complexidade dos sofisticados arranjos do disco, a intensidade de cada verso 

cantado e a regionalidade plural do compositor. 

Assistir ao dançante e envolvente espetáculo Griô é inevitavelmente ser 

cativado pela alegria e a honestidade latentes em Ferdi, render-se aos 

ritmos e sensações cuidadosamente orquestrados por sua banda e desligar-

se por alguns instantes de tudo que é externo a esse Universo encantador 

entregue em forma de música brasileira. 

CLIQUE PARA OUVIR O ÁLBUM 

https://www.youtube.com/watch?v=8yUlsBYvyds


 

 
 

Natural de Campinas (SP), Fernando Oliveira, o Ferdi, começou sua carreira musical aos 

14 anos, influenciado pelos discos de rock que ouvia com seu pai: Led Zeppelin, The 

Beatles, Red Hot Chili Peppers, entre outros. 

Compositor e músico autodidata, transitou entre diversos instrumentos como o baixo, 

guitarra e piano, até encontrar no violão a ferramenta ideal para dialogar com sua 

poesia. Nos anos seguintes, mergulhou no profundo e rico universo da música brasileira: 

Gilberto Gil, Milton Nascimento e Chico Buarque. 

Encantado pelos mistérios da vida, Ferdi explora em suas canções, questionamentos 

existenciais e filosóficos. Sua graduação em psicologia potencializa essa abordagem, 

contribuindo para a originalidade das temáticas e composições. 

Em 2016 foi lançado seu primeiro álbum, "Ginga de Gigante", contando com 12 canções 

originais que transitam de maneira híbrida nas mais diversas vertentes da música 

brasileira, como a MPB, o samba, o maracatu e diversos estilos de músicas regionais. 

Em 2018 lançou o EP “Na Pele”, que conta com uma mescla de estilos de uma forma 

mais ousada e visceral. Agora se prepara para começar as gravações do próximo disco 

intitulado “Griô” sem previsão de lançamento.  
 
 
 

 

Voz e violão: Ferdi 

Percussão e voz: Zi Vasconcellos 

Bateria: Guilherme Sobral 

Guitarra: Guilherme Vieira Alves 

Baixo: Pedro Henrique Ghoneim 

Saxofone: Fernando Sagawa 

Trompete: Henrique Manchúria 

Técnico de som: Murilo Gil 

Técnico de luz: Maria Emília Cunha 

Produção e direção: Rafael Lopes 
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 Música “Flor” ao vivo projeto Sofar Sounds @ Frankfurt 

 Música “Ponto e Vírgula” ao vivo 

 Música “Escolher” ao vivo 

 Trecho de “Bloco dos Sentidos” ao vivo (imagens do público) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WY3yN6vcoDY
http://www.ferdi.mus.br/press
https://www.youtube.com/watch?v=UNCyEG9flWI
https://www.youtube.com/watch?v=dX4sMEdBgvs
https://www.youtube.com/watch?v=joA1OSgnuG4
https://www.youtube.com/watch?v=qiFV24m9fCs

