
Artista Breve descrição do trabalho Gênero musical Músicas sugeridas Links para acessar mais informações

1 Abulidu

Cantor e compositor jovem de Jaboatão dos 
Guararapes. Navega por vários estilos da nossa cultura 
afrobrasileira. Raga Brega Funk Rap Abulidu

@abuliduoficial; 
https://www.youtube.com/watch?v=_eOUmUKeTB0

2 ADL, Choice, Negra Li

Favela vive é um projeto iniciado em setembro de 2016, 
com a ideia de ser um singlepara unir a nova e a velha 
escola do rap. Esse é a terceira música desse projeto. Rap Favela Vive Parte 3 https://www.youtube.com/watch?v=avbOUVHr0QI

3 Afoxé Omim Sabá

Grupo do bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, 
criado em 2002,regido pelo orixá Iemanjá, com o objetivo 
de divulgar a cultura e a religiosidade de matriz africana.

Música de matriz 
africana Deusa das águas salgadas

https://www.youtube.com/watch?v=8TBjhyIHL9Y ; 
@afoxeomimsaba

4 Afoxé Oxum Pandá

Com 23 anos de fundação, o grupo de afoxé canta a 
beleza negra, a riqueza da herança afro-brasileira e 
propaga o amor e reconhecimento da história de luta e 
resistência dos antepassados. 

Música de matriz 
africana Céu de África

https://www.youtube.com/watch?v=KYzUvgf6GIY ; 
@afoxeoxumpanda

5 Alceu Valença

É cantor, compositor, instrumentista e advogado. Mais 
informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alceu_Valen%C3%A7a MPB Anunciação

@alceuvalenca; 
https://www.youtube.com/watch?v=OR74idpsweg

6 Aliados CP

Grupo Nordestino da zona norte do Recife Aliados CP 
atualmente formado por Mano Gão (MC), Fumaça (MC), 
AF (MC) e DJ Paulo V, quatro representantes da cultura 
Hip Hop Hip Hop/ Rap Soul de Casa Amarela

@aliadoscpoficial ; 
https://www.youtube.com/watch?v=CEK-T5zUwj4

7 Alto Louvor

Banda católica de pagode, autenticamente baiana, 
formada por garotos no ápice da juventude, ousando em 
músicas que conclamam atitudes positivas. Mais 
informações: 
https://bandaaltolouvor.wordpress.com/historia-da-banda-
alto-louvor/ Gospel/ Pagode Deixa disso

https://www.youtube.com/watch?v=GW2vHYC5gR8; 
@bandaaltolouvor

8 Ana Gabriela

Cantora e compositora paulista de 23 anos que 
despontou através da internet, com a visibilidade 
alcançada por vídeos postados na rede com covers de 
sucessos em versões acústicas. Pop Amor Traduz

https://www.youtube.com/watch?v=WzqpQhPHFq8; 
@anagabriela

9 Ana Julia Pettini 

Cantora católica e compositoda  do interior do Rio de 
Janeiro. Divulga seus trabalhos, principalmente, no 
Youtube e em suas redes sociais. Gospel Viver pra mim é Cristo 

https://www.youtube.com/watch?v=iu4C5oxutz0 ; 
@anajuliapettini

10 Arrete
Um grupo de rappers mulheres que cantam sobre o 
empoderamento feminino. Hip Hop/ Rap Arrete não

https://www.youtube.com/watch?v=Px-JUS6KvmI ; 
@oarrete

11 Atitude 67 
Banda musical brasileira formada em 2003 na cidade de 
Campo Grande. Possuem músicas autorais. Pagode

Cerveja De Garrafa (Fumaça 
Que Eu Faço)

@atitude67 ; 
https://www.youtube.com/watch?v=cPjhBow3dLw

12 Banda Eddie

Eddie é uma banda de rock and roll brasileira fundada 
em 1989 em Olinda, Pernambuco. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eddie_(banda) Rock/ Frevo Pode me chamar

https://www.youtube.com/watch?v=kqJyrS2zrac&list=PL
6rODSzbOKDXysi6znLlqlaqUDyTWyn3O&index=41 ; 
@bandaeddieoriginal

13 Banda Senõritas Dupla de jovens mulheres do brega pernambucano. Brega Pode ir https://www.youtube.com/watch?v=3weIX7ez_SI; 

14 Barro Cantor, compositor e produtor musical pernambucano. Pop Cavalo Marinho
https://www.youtube.com/watch?v=X_8moj1y090 ; 
@barro

15 Bione

Bione é poeta e rapper. Ficou conhecida nacionalmente 
através do Slam das Minas PE. A jovem de 16 anos 
conta sua história na poesia e na música. Rap Deixa a Garota Brincar

@b.i.o.n.e; https://www.youtube.com/watch?v=Lt7-
qcGCo6w

16 Boy Pablo  

Estilizado como boy pablo) é uma banda de indie-pop 
rock norueguesa capitaneada por Nicolas Pablo Muñoz, 
um cantor-compositor de Bergen, Norway. Mais 
informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Boy_Pablo

Indie rock, Indie pop, 
Jangle pop Feeling Lonely

https://www.youtube.com/watch?v=SdlT6_jy5Ng ; 
@soypablo777

17 Casa Worship

O projeto nasceu em 2018 e se tornou conhecido em 
todo o país por suas canções cristãs com influência de 
folk, soul e pop. Gospel/ Pop A casa é sua

https://www.youtube.com/watch?v=5QHF5OQeFOs ; 
@casa.worship

18 CNCO 

É um grupo masculino de pop latino formado em 13 de 
dezembro de 2015 nos Estados Unidos. Mais 
informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/CNCO Pop Mamita

https://www.youtube.com/watch?v=OHELU6I10wQ&list
=PLdvVRRVLkmvgj2s9DwtyPrF6XFmyk0d9y&index=16 
; @cncomusic

19 Colo de Deus
Uma comunidade católica que, também, propaga a sua 
fé através da música. Gospel Queima de Novo https://www.youtube.com/watch?v=GI_jHUugkpg

20 Comunidade Católica Shalom
Comunidade tem como missão anunciar o ressuscitado 
que passou pela Cruz. Gospel Amor Crucificado

https://www.youtube.com/watch?v=LuUUwhKLY0A ; 
@comshalom

21 Comunidade Diante do Altar Grupo de oração católica. Gospel Tabernáculo 
https://www.youtube.com/watch?v=dxr8G84cY8E; 
@comunidadediantedoaltar

22 Davidson Silva
Cantor mineiro e missionário da Comunidade Católica 
Shalom. Gospel Adoração e Vida; Confio em Ti 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=
RaoCgQCBtn0 ; 
https://www.youtube.com/watch?v=OUbyH7mtl0U ; 

23 Dilsinho Cantor e compositor de pagode pop. Pagode Onze e Pouquinho
https://www.youtube.com/watch?v=ntFN_xg5Zo4 ; 
@dilsinho

24 Dio Santos 
Cantor, compositor e poeta de Jaboatão dos Guararapes 
- PE. Pop Eu quero Mais https://www.youtube.com/watch?v=2EFn8SQAwXY

25 Drik Barbosa
É rapper paulistana que pauta a liberdade de gênero nas 
suas músicas. Hip Hop/ Rap Renascer

https://www.youtube.com/watch?v=_pSeU1tSIpg ; 
@drikbarbosa 

26 Dominguinhos

Instrumentista, cantor e compositor brasileiro. Exímio 
sanfoneiro, teve como mestres nomes como Luiz 
Gonzaga e Orlando Silveira. Teve em sua formação 
musical influências de baião, bossa nova, choro, forró, 
xote e jazz. Forró Onde está você 

https://www.youtube.com/watch?v=4_Ml3wvuMGY ; 
@dominguinhos_sanfoneiro

27 Emicida

É um rapper, cantor e compositor brasileiro. É 
considerado uma das maiores revelações do hip hop do 
Brasil da década de 2000. Mais informação: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emicida Hip Hop/ Rap Amarelo 

https://www.youtube.com/watch?v=PTDgP3BDPIU ; 
@emicida

28 Fernandes Cantor e compositor pernambucano. Pop O peso do mundo
https://www.youtube.com/watch?v=GU2RIAyAxPc ; 
@fernandesmusics

29 Flaira Ferro

É uma artista com trajetória ligada a difusão da cultura 
popular desde a infância. Em 2014 iniciou seu primeiro 
projeto de música autoral que marca sua nova fase 
como cantora e compositora. Pop Estudantes

https://www.youtube.com/watch?v=bIRzH53ZJLA ; 
@flaira_ferro

Sugestão de som para a juventude ouvir na quarentena



30 Flavio Vitor Jr. Compositor e cantor de músicas católicas. Gospel Colo de Mãe
https://www.youtube.com/watch?v=IYj-GRqkcKY ; 
@flaviovitorc

31 Fraternidade São João Paulo II É um instituto católico que propaga a palavra de Deus. Gospel Luto Contra Mim https://www.youtube.com/watch?v=GA1spCqtf4s

32 Gonzaguinha

Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido 
como Gonzaguinha, foi um cantor e compositor 
brasileiro. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gonzaguinha MBP O que é o que é

https://www.youtube.com/watch?v=Wpt43Ki1vqA ; 
@gonzaguinhaeterno

33 Harry Styles 
É cantor, compositor e ator inglês. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Styles Pop Adore You

https://www.youtube.com/watch?v=VF-
r5TtlT9w&list=RDVF-r5TtlT9w&start_radio=1&t=0 ; 
@harrystyles

34 Helton Lima 

É cantor e compositor que tem conquistado cada vez 
mais o público com o ritmo contagiante do 
Sertanejo/Arrocha.

Sertanejo Outra Vida
https://www.youtube.com/watch?v=VicZdMdDlko ; 
@heltonlimaoficial

35 Higor Fernandes Cantor e compositor católico. Gospel Avante
https://www.youtube.com/watch?v=pl-91FtHqoY ; 
@higorfernandesoficial

36 Igor de Carvalho

Vem da nova safra de cantores e compositores da cena 
recifense. Em seu trabalho estão letras irreverentes, 
com uma estética própria, que buscam o equilíbrio entre 
a reflexão social e sua visão de mundo. Pop Cabeça Coração  (álbum)

@igordecarvalho; 
https://www.youtube.com/watch?v=mNkHn029l5U

37 Ipueira
Coco de Rua composto por brincantes do bairro da 
Iputinga, zona oeste do Recife - PE. Coco Tua casa https://www.youtube.com/watch?v=6NCpyR866_Q

38 Isaar
Cantora, compositora, percussionista, com influências 
regionais e inspiração na música afro. Maracatu/ Reggae Copo de espuma

https://www.youtube.com/watch?v=7FpMQH-J9aQ ; 
@isaar_insta

39 Ivyson

Cantor e compositor Pernambucano. Com sua influência 
no MPB enraizada harmoniza com outros gêneros como 
o folk, lo-fi e indie sua indentidade solidificada. MPB Girassol

https://www.youtube.com/watch?v=hQ7l00-WXQM ; 
@1vyson

40 Lady Lay
Rapper pernabucana que canta suas músicas sobre 
problemas sociais e a mulher periférica. Hip Hop/ Rap DISSrespeito à Mulher

https://www.youtube.com/watch?v=roygBYvDFgI 
@ladylaay_elaine

41 Legião Urbana

É uma banda de rock brasileira fundada em 1982 em 
Brasília, com músicas autorais. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_Urbana Rock Será

@legiaourbanaoficial; 
https://www.youtube.com/watch?v=S_hY89b05mo

42 Lenine
Compositor, cantor, produtor, arranjador e orquidófilo. 
Mais detalhes: http://www.lenine.com.br/biografia/ MPB

Paciência; Eu envergo, mas 
não quebro

https://www.youtube.com/watch?v=ibLf9P_xfyM; 
https://www.youtube.com/watch?v=BH9iFQYwrjA ; 
@lenine

43 Lia de Itamaracá

É uma dançarina, compositora e cantora de ciranda 
brasileira. É considerada a mais célebre cirandeira do 
Brasil. Ciranda

Eu Sou Lia Minha Ciranda 
Preta Cirandeira

https://www.youtube.com/watch?v=V9oEcjSx0Nk&list=
OLAK5uy_kveAE-yO9nuBV6og581CXDOqLSRRonrws 
@liadeitamaracaoficial

44 Little Mix
É um grupo pop de jovens mulheres da Inglaterra. Mais 
informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Little_Mix Pop Break up song

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3C3blayWo ; 
@littlemix

45 Luiz Lins Cantor e compositor de rapper pernambucano. Hip Hop/ Rap Eu tô bem
https://www.youtube.com/watch?v=3A8K390-kAA ; 
@luizlins1

46 Majur

 É uma cantora e compositora brasileira. Suas músicas, 
do gênero R&B e MPB, abordam temas como relações 
afetivas e empoderamento. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Majur MPB Náufrago

https://www.youtube.com/watch?v=IpsQbAh4aoM ; 
@majur

47
Maracatu Nação Estrela Brilhante 
do Recife 

Agremiação foi fundada em 1906 e carrega em si os 
fundamentos da religiosidade de matriz africana, de 
tradição Nagô em Pernambuco. Ao longo de sua 
trajetória, o grupo passou por várias localidades da 
Região Metropolitana do Recife, aportando no Alto José 
do Pinho em 1995, já sob a coordenação da Rainha 
Marivalda. Maracatu Levante a bandeira https://www.youtube.com/watch?v=Y1Y2rox7s2I ; 

48 Marcelo D'Lima Cantor e compositor de música romântica. Pop Éramos um só
https://www.youtube.com/watch?v=JCDmD4sLUhA ; 
@marceldlima_

49 Margot

Rapper e estudante de Serviço Social e conta como, 
com sua arte, pode contribuir, mais informações: 
https://www.youtube.com/watch?v=n1RnE3qrRuE&t=24s Rap Conservador

https://www.youtube.com/watch?v=er8C8crIX4s ; 
@raianemargot

50 Marolas Crew
É um grupo de rap da comunidade do Bode, Recife-PE, 
que cantam músicas autorais. Rap Favela em crise https://www.youtube.com/watch?v=yfMsbdRluUE

51 MarsHenri É cantor e compositor carioca. MPB Me Nota
https://www.youtube.com/watch?v=mr-ZJ_aX6xM ; 
@marshenri

52 McJhony Cantor e compositor. Rap Só da Nós
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=h
I4-qp0lhTo ; @mcjhony_oficial

53 Megan Cantora, dançarina e atriz. Brega/ Pop Você Vai Gostar
https://www.youtube.com/watch?v=K9F1aV7XUuY ; 
@meganthedragqueen

54 Menino Peter 

Cantor pernambucano de letras autobiográficas, 
mesclando elementos do indie/pop e MPB em suas 
canções. MPB Disco Arranhado

@meninopeter; 
https://www.youtube.com/watch?v=G2SHjW_pajs

55 Messias Black Musico, cantor, compositor, produtor e educador social. MPB Lamento Sertanejo 
https://www.youtube.com/watch?v=-Grio3L_bu8 ; 
@messiasblackoficial

56 Michele Andrade 

É cantora, compositora e instrumentista. Mais 
informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michele_Andrade Forró/ Sertanejo Tô Fazendo Falta

https://www.youtube.com/watch?v=iFhK9rJ8ulc&list=PL
4xmP4XpOXLmJ2fgp-EcnGIFjh2JBoIaH ; 
@micheleandradeoficial

57 Missionário Shalom

É uma banda brasileira de pop-rock da música católica, 
fundada em 1998, na cidade de Fortaleza, Ceará. Mais 
informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rio_Shalom Gospel Eis-me aqui 

https://www.youtube.com/watch?v=KKLmgs-4kcU ; 
@missionarioshalom

58 Nação Zumbi

E uma banda brasileira de rock, nascida no início da 
década de 1990, no Recife- PE, que criou o movimento 
manguebeat. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o_Zum
bi Manguebeat Maracatu Atômico

https://www.youtube.com/watch?v=S_ZiPDAom9I; 
@nacaozumbioficial

59 Natiruts

É uma banda brasileira de reggae formada em Brasília 
em 1996. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natiruts Reggae Na Positiva

@natirutsoficial ; 
https://www.youtube.com/watch?v=s0LkHASG2GY

60 Now United
É um grupo estadunidense de música pop. Mais 
informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Now_United Pop Wake Up

https://www.youtube.com/watch?v=uELeAUSJNCM&fea
ture=emb_logo ; @nowunited

61 Okado do Canal
Rapper, Bboy, Ator, Produtor Cultural e Comunicador 
Social no projeto Favela News/Usina da Imaginação Hip Hop/ Rap Preto Mermo

https://www.youtube.com/watch?v=qq0ZPcDDXtU ; 
@okado_do_canal

62 Orquestra Spok Frevo

SpokFrevo Orquestra é um grande grupo brasileiro 
composto por dezoito músicos. Foi formado no Recife, 
Pernambuco, em 2001, cujo objetivo é divulgar o frevo 
no Brasil e no mundo. Frevo Vassourinhas

https://www.youtube.com/watch?v=GVlEo7cxE0Q ; 
@spokorquestra

63 Pablo Vittar
É cantor e drag queen brasileiro. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pabllo_Vittar Pop Rajadão 

https://www.youtube.com/watch?v=0uphunJNohY ; 
@pabllovittar

64 Pebe Cantor e compositor carioca. Funk/ Pop Vilã
@pebeoficial; https://www.youtube.com/watch?v=LL-
Ru0zKG1c

65 Péricles

É cantor e compositor brasileiro de samba, da vertente 
pagode. Mais informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricles_(cantor) Pagode Até que durou

https://www.youtube.com/watch?v=T3Y6RRSDm4o ; 
@pericles

66 Philipe Mendes Cantor, ator e compositor de músicas românticas. Pop Dengo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pr
3qtfD5ctU ; @mendes.philipe 



67 Planta e Raiz 

É uma banda de reggae formada em 1998. Mais 
informações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_%26_Raiz Reggae Ela

@plantaeraiz; 
https://www.youtube.com/watch?v=CsZ_jrE2fz8

68 Poesia Acústiva 7 
É um vídeo, na sua sétima edição, que reune vários 
rappers numa versão acústica. Hip Hop/ Rap Céu Azul https://www.youtube.com/watch?v=G4eTjFvp8CU

69 Ponto de Equilíbrio 

É uma banda de reggae brasileira. Mais infromações: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_de_Equil%C3%ADbrio
_(banda) Reggae Só Quero o Que é Meu

@pontodeequilibrio; 
https://www.youtube.com/watch?v=YcJIabhIcX4

70 Priscila Senna Canta sobre o protagonismo da mulher. Brega Te Deixei Pra Nunca Mais
https://www.youtube.com/watch?v=aPKwXPZaevY ; 
@priscilasennaoficial

71 Rafa Santos Cantor e compositor. Hip Hop/ Rap Não Se Perca 
@rafasantosrapper; 
https://www.youtube.com/watch?v=9SrcVncvhzA

72 Sopragod Banda que toca música católica no ritmo de pagode. Gospel Faraó
https://www.youtube.com/watch?v=G3Hi5PMbbdk ; 
@sopragodoficial

73 Talismã
É cantor, compositor e violonista brasileiro. Mais 
informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Vercillo MPB Jorge Versillo

https://www.youtube.com/watch?v=pn952oXf9cg ; 
@jorgevercillooficial

74 Tayara Andreza Cantora e compositora. Brega Falsidade
https://www.youtube.com/watch?v=-g43cWIYm10 ; 
@tayaraandrezaoficial

75 Toca de Assis Tocam música católica. Gospel Fogo abrasador https://www.youtube.com/watch?v=G65uy95j4Ns

76  Vini Cantor e compositor maranhense. Pop Maximizei
https://www.youtube.com/watch?v=dDe0_u5WHDc ; 
@_oficialvini


