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Formação Acadêmica 

Ensino Superior Incompleto - Cursando Licenciatura em Educação Física – IFCE 

Oitavo Período. 

______________________________________________________________________ 

Qualificação 

Compreende textos em inglês e espanhol, bem como lê e fala razoavelmente.  

Domínio dos programas: Sonoplasta | Sony Vegas;  

Programas de produção e edição de áudio e vídeo, respectivamente. 

 

Experiência Profissional 

Ajustador Mecânico – 2010-2012 

Musico profissional desde 2013;  

Apresentador do Programa de TV Ceará Diverso – TV Verde Vale - 2020 

______________________________________________________________________ 

Formação Cultural 

Projetos: Lampião Clã (2003), Esquadrão do Rap (2004), Monastereo (2008).  

Carreira solo – Dextape MC – desde 2013 

Músico autodidata e Produtor Musical autodidata desde 2013; 

Ministrou oficina de literatura junto ao Coletivo Camaradas, na comunidade do Gesso – 
Crato-CE, em 2018; 

Selecionado no projeto intitulado “ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE LEITURAS”; 
por ser idealizador do projeto / oficina: “Desce a Letra”. Circulou por 06 grandes cidades 
do Brasil durante o ano de 2019 realizando essa oficina, que promove o estímulo à leitura 
e a interpretação de módulos de narrativas escritas ou orais, tais como: poesia, música, 
cordel, gibis, fanzines, entre outros. A oficina permite que a partir da leitura de sua própria 
realidade, os participantes construam seu texto, escrito e falado, retratado pelo rap. 

Principais Festivais que participou como artista / atração: Feira da Música (2015), no 
Cariri e em Fortaleza-CE; Participação na gravação do DVD do Rapper André GDS no 



Centro Cultural Dragão do Mar (2016); Feira Cariri Criativo (2018); Mostra Sesc Cariri de 
Culturas (2018-2020); Festival Internacional de Máscaras do Cariri (2019);  

Além de músico, Dextape é estudante e pesquisador do Instituto Federal do Ceará – 
IFCE e acredita em uma música onde o "Ritmo e a Poesia" são agentes potenciais da 
transformação humana. 

Redes:  

https://facebook.com/dextape  |  https://instagram.com/dextapeemece 


