BIO
Débora Ildêncio é cantora, compositora, multi-instrumentista, professora,
apresentadora, escritora, produtora musical, diretora artística e modelo. Nasceu
em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde criança brincava com instrumentos que
inventava. Cresceu ouvindo seu pai tocar cavaquinho nos finais de semana. Aos 8
anos começou a tocar teclado, aos 15 ganhou o seu primeiro violão e aprendeu
alguns acordes com um amigo. Rapidamente começou a tocar outras músicas
sozinha. Aos 16 criou o projeto de música na escola onde estudava o ensino médio
para ministrar aula para os colegas. Aos 17 começou a ministrar aulas em diversas
escolas de música. Com 17 anos de carreira, a artista é Formada em Música,
Administração, Pós-Graduada em Formação em Educação a Distância com Master
Business Administration em Marketing Digital. Trabalhou em várias escolas do ramo
atuando como coordenadora. Estudou com professores como: Mozart Mello, Ulisses
Rocha, Toninho Horta e Márcio Okayama, Carlos Walter e Lucas Telles. Autodidata
aprendeu pandeiro e para aperfeiçoar as técnicas do instrumento estudou com
Paulinho Silva e posteriormente com Marcos Suzano.

PARCEIROS

A artista é patrocinada pelas marcas: Michael Instrumentos,
Edifier, D’Addario, Fuhrmann, JG Palhetas, Ítalo Luthier, Cajon
Marcos Brandão, Pandeiros JA Brasil, Anêmona Modas,
Lumos Comunicação Visual e KNN Idiomas. Com parcerias de
sucesso, Débora Ildêncio possui seus produtos Signature em
cajons, palhetas e agora também nos pandeiros.

YOUTUBE

PROGRAMAS TV E WEB

Em 2010 gravou sua primeira videoaula de pandeiro básico,
com direção de Daniel Braga, uma parceira perfeita que
rendeu outra videoaula lançada em abril do ano seguinte.
Após o sucesso desses vídeos na internet, Débora passou a
se dedicar na criação de conteúdos nesse formato.
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Em abril de 2011 a musicista foi convidada pela TV
HORIZONTE, para ministrar aulas de harmonia
e arranjo para bandas no PROGRAMA ARTE NO AR
no quadro SOS CANÇÃO, a participação que seria
para três programas lhe rendeu o convite por toda

visualizações, mas, diversos vídeos de sucesso da artista

temporada.

podem ser encontrados em outros canais, que somando

apresentadora do programa CLUBE MPB.

ultrapassam 7.500.000 views no Youtube em vários canais

Desde 2014 a artista é a apresentadora oficial dos

renomados como: CifraClub, Michael Instrumentos, Music

conteúdos ao vivo da Michael Instrumentos Musicais

Dot, entre outros.

Em

2015

foi

convidada

ser

a

e em março de 2021 estreia no programa BALANÇO
MUSICAL em parceria com a Newton Paiva e Cifras.

PRINCIPAIS PRODUÇÕES E DIREÇÕES ARTÍSTICAS

PRINCIPAIS SHOWS

“APENAS UM TOQUE” (2010 – Matriz);
“A VOZ, O VIOLÃO E ALGO MAIS DE TOM DE MINAS" (2011 – Teatro Santo Agostinho);
“IRAN PORTO – ABERTURA PARA BANDA GIOM (ANDERSON FREIRE)” – 2009;
“IRAN PORTO – ABERTURA PARA ROSA DE SARON (2012 – Parque de Exposição em Esmeraldas – MG);
“IRAN PORTO” – FESTIVAL COLETÂNEA DE BANDAS – FINALISTA (2010).
“STIL FEMININO “ - Serraria Souza Pinto (2009) - Vencedoras do Vozes do Morro;

Como musicista freelancer já dividiu o palco e tocou com vários artistas, destacam-se:
É percussionista e violonista da cantora Polly Angel (semifinalista The Voice Kids 2019), e
dos inúmeros shows que fizeram destacam-se abertura para o cantor Nando Reis, Ira
(banda), tocou com artistas como: Pedro Miranda (semifinalista The Voice Kids 2019),
Isadora Ferreira (The Voice Kids 2017), Mylena Jardim (Vencedora The Voice 2016), Negra
Mary (The Voice 2015), Ana Laura Lopes (Youtuber), André Neiva (Produtor e baixista do

ARRANJISTA

Jorge Vercillo), Silas Áquila, Saulo Xavier, Nando Costa, participou de algumas jam’s com

"O MÉTODO E A CONQUISTA" (2010 - Teatro Sesiminas);

nomes como Marcelo Costa (Baterista da Marisa Monte), Claudio Infante (baterista do

"MINAS CANTA ALTO" (2012 - Grande Teatro Sesc Palladium); - Homenagem a Milton Nascimento e
Maurício Tizumba.

Jorge Vercillo), Dino Rangel, Ricardo Cordeiro (baixista Alcione), Vitor Vieira (ex-baterista
do Luiz Melodia). Foi a Artista convidada para o lançamento do álbum da cantora Karoline
Violeira no 11º Festival de Música Caipira de Pardinho (Fesmurp), e para o 1º Festival de
Música Caipira de Indaial. Já ministrou inúmeros workshops, masterclass e workshows

FESTIVAIS - JÚRI

tocando nas principais lojas e teatros do país como: Centro de Artes da Universidade

A artista é sempre convidada para fazer parte do júri em Concursos de Música. Entre os que a mesma já participou,

Federal do Amazonas, Tetro SESIMINAS, Teatro Izabela Hendrix, Cine Theatro Brasil,

destacam-se:

Grande Teatro SESC Palladium, entre outros. Há 6 anos é atração confirmada para o

Festival Gospel IEQ – 2011;

tradicional FESTIVAL GAÚCHO que acontece em BELO HORIZONTE, MINASTCHÊ, além de

Programa de TV – Arte no Ar 2012 (de abril a dezembro)

ser jurada do festival de música que acontece durante o evento.

Festival Jump – 2013;
Festival Minastchê – 2018;
Festival Minastchê 2019;
Festival de Bandas CAEM – 2019 - Júri e presidente da mesa ao lado de produtores renomados como: Duda Neves,
João Marcelo Bôscoli, Fernando Quesada.

DISCOGRAFIA
Seu primeiro álbum autoral lançado em 2011 conta com várias músicas de sucesso
da artista, incluindo a Música DUO composta para o cantor Lenine.
Em 2013, Débora lançou seu EP chamado Outro dia, que tem a música Roda
de Samba, canção semifinalista do maior evento de composição do país.
Em 2017, comemorando 14 anos de carreira a artista lançou o álbum Histórias
que apresenta uma sonoridade singular e bastante atual, mostrando toda sua
versatilidade! O álbum ainda conta com a participação mais que especial do grande
pianista, arranjador e compositor Fernando Moura. Em 2020 foi a vez do lançamento
do single Assim, Nasceu! Composta em parceria com o cantor e compositor Silas Áquila.
A pedido dos fãs, Débora se prepara para iniciar a gravação do seu primeiro trabalho totalmente
instrumental que será lançado em breve.
Principais trabalhos:
Arritmia do Samba (2008 - EP) – (violões, cavaquinho, percussão e produção musical)
Diante do Espelho – (2010 - CD) – Iran Porto (produção musical e executiva);
Choro Amado (2010 - EP) - (percussões e produção musical);
Temperatura Ambiente (2011 - CD) - Débora Ildêncio (violões, cavaquinho, percussões e backing vocal, direção artística e produção);
Salt! (2012 - DVD) – Silas Áquila (percussões: Débora Ildêncio);
Outro Dia (2013 - CD) – Débora Ildêncio ((violões, cavaquinho, percussões, direção artística e produção)
Talvez (2016 - SINGLE) – Áquila e Porto (percussões);
Descansar em teu colo (2017 - EP) – Iran Porto (percussões);
Histórias (2017 - CD) – Débora Ildêncio; (violões, vocal, back vocal, percussões, produção executiva e musical);
PCT - Projeto Conquistando a Terra (2017 - CD) - (produção executiva - registros e autorizações);
Traço de Giz (2019 - CD) – Karoline Violeira (direção artística e produção executiva);
Viola de Ninar - (2020 - SINGLE) - Karoline Violeira (2020) - produção executiva e direção artística;

MÉTODOS
Débora escreveu métodos de cavaquinho, violão e teoria musical para
escolas de música. Com a procura de seus alunos por conteúdos mais
aprofundados na área de percussão a musicista lançou em 2013 dois
métodos e já estão na 3ª edição:

"PANDEIRO – SEUS RITMOS E

FUNDAMENTOS VOL. 1“ e o "CAJON – SEUS RITMOS E FUNDAMENTOS
VOL. 1", que são comercializados em diversos países como: Alemanha,
Japão, EUA, Venezuela, Chile, Portugal e França.

COMPOSIÇÕES E HOMENAGENS
Como compositora muitas músicas se destacam, entre as mais especiais segundo autora, estão as canções: “Duo”, composta
para o cantor Lenine e “Seus passos”, uma obra em referência ao violonista Andy Mckee. Em sua trajetória como cantautora
destacam também a música “Rio de Janeiro” e “Roda De Samba”, canção que foi selecionada entre mais de 1.700.000,
chegando a semifinal do concurso Exposamba (edição 2013). No mesmo ano foi homenageada no International Friendship &
Exchange Festival Cultural e tradicional que acontece no Japão.
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