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O Filho do Piauí 

Marcos Fernandes, grande expressão da música popular brasileira, nasceu no estado do Piauí, filho de 

Marcos José Fernandes e Laura Fernandes. 

 

Breve histórico da carreira (discografia). 

Veio para São Paulo em 1985 com o objetivo de se projetar profissionalmente. Após 12 anos de carreira 

na área comercial, Marcos Fernandes decidiu deixar a carreira de executivo empresarial para se dedicar” 

A música popular Brasileira e teve como faculdade musical a noite paulistana. 

Em 1.998 ingressou no coral da “Universidade de São Paulo – USP” (CORAL-USP),  onde permaneceu 

por três anos. 

Em 2,000 gravou o 1º CD intitulado de “Lindas manhãs”, com a produção de João Viola, Magno 

Gravações. 

Em 2,001 gravou o 2º CD,  intitulado “Sou você” com direção e produção de Wilmar Pereira, lançamento 

MGE Music. 

No ano de 2.003 lançou o 3º CD, desta vez pela MF-Produção, direção e produção do próprio Marcos 

Fernandes. CD mais alegre e mais dançante, onde se destacaram as músicas “Mulher BBG (Boa, Bonita 

e Gostosa)” e “Forró, cachaça, mulher e vaquejada”, distribuição Ouver Entretenimento, alcançando 

uma vendagem satisfatória. 
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O 4º CD foi lançado em 2.005 pela Gravadora JBS, com direção artística de Barbosa e Betão Produções. 

Destacaram-se as músicas; “Na medida certa”, “A onda agora é só ficar” e “Pedaço bom de mim”. 

O 5º CD, “Me abraça e me beija”, lançado em 2006 é considerado pelo próprio Marcos Fernandes como 

o mais dançante e romântico de toda sua carreira. Composto de 13 músicas, sendo 9 regravações com 

novos arranjos e 4 músicas inéditas. 

Em comemoração aos 10 anos de carreira, em 2010, Marcos Fernandes realizou o show de lançamento 

do 6º CD, intitulado “Aquecimento Global”, onde regravou alguns sucessos dos volumes anteriores e 

deste show surgiu o 1º DVD. 

 

Consciência Ecológica 

 Em 2011, aceitou o desafio de compor e produzir um CD com músicas 100% sustentáveis, no qual 

surgiu o 7º CD, com 11 faixas inéditas intitulado de “Tributo a Natureza”. Sabedor, como é, de que a 

arte, além de levar ao homem, prazer e entretenimento, pode e deve levar também informação, 

conhecimento, reivindicação e posicionamento social, Marcos Fernandes, a partir deste trabalho, quer 

que sua música seja também um instrumento de educação e conscientização acerca da questão 

ambiental, que tanto assola nosso planeta.  

Em 2012, foi lançado o 8º CD “Um homem apaixonado”, fruto do trabalho que projetou turnês pelo Norte 

- Nordeste, destacando nos shows, a faixa 1 (Um homem apaixonado) e a faixa 5 (Eu Juro).  

O 9º CD, foi lançado em 2014, intitulado “Sem medo e sem limite”, atualmente com a música de trabalho 

“Bebendo todas” com grande destaque nas rádios nos Estados de Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí.  
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Em 2017 com o lançamento do 10º CD veio a consagração do sucesso com as músicas “No D.N.A”, 

“Agitando a Galera” e “Um Recado pra Você” com milhões de acessos nas Redes Sociais, Rádios e TVs 

de vários estados brasileiros.  

 

Marcos Fernandes nos Shows  

✓ Tropical Dance Patativa Santo Amaro  

✓ Parque do Carmo  

✓ Parque Ibirapuera 

✓ CTN (Rádio Atual)  

✓ SESC Pompéia e SESC Santo Amaro  

✓ Organização da Secretaria da Cultura do Estado São Paulo, realizados em São Paulo – SP. 

➢ 2ª Mostra Cultural - Teatro Carlos Zara - Secretaria de Cultura de São Paulo 

➢ 3ª Mostra Cultural - Fórum de Cultura Butantã - Casa de Cultura Butantã. 

➢ 4ª Mostra Cultural – Parque raposo Tavares 

➢ 5ª Mostra Cultural – C.E.U. – Uirapurú. 

➢ 6ª Mostra Cultural – Evento aberto, na Avenida da Escola Politécnica. 

➢ Show cultural “Tributo a Natureza” – Fábrica de Cultura 

✓ Turnê com o Show “O homem apaixonado” no Norte – Nordeste-2016. 

Confira alguns dos sucessos nos links abaixo. 

Palco MP3: http://palcomp3.com/MFernandes/ 

 “Bebendo Todas”  https://www.youtube.com/watch?v=44U2W1vaNe0  
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 “No DNA” https://www.youtube.com/watch?v=OZUdNQ7pqx4 

“Um recado pra você” https://www.youtube.com/watch?v=2NqasCW5FgE  

“Agitando a Galera” https://www.facebook.com/oficialmarcosbr/videos/902901696436194/  
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