
  
 
  

www.andersonfalcao.com.br  |  contato@andersonfalcao.com.br  |  71. 3508 2248  |  9981 8144 

Mais que um gênero musical a música brasileira se consolidou como um ícone. Deste modo 
entendemos que esta música é a representação da riqueza, da força, da vitalidade cultural  de 
um povo, da sua força de trabalho e dos seus artistas.  
 
Anderson Falcão faz música brasileira vertida em oração, numa atitude moderna, pop, 
transcendente para além de um gênero musical, para além de um gueto. 
 
Nascido no interior da Bahia, mais precisamente em Feira de Santana, criado na capital, 
Salvador, o músico, designer, cantor, compositor e inquieto, quando o assunto é música e 
produção da cultura,  Anderson Falcão, se interessou por música ainda muito cedo. Tendo sua 
formação musical calçada na música brasileira mas, atento, bebeu de referências expressivas 
do jazz, do blues, do hythm blues, gospel, do soul e da música negra do mundo. 
 
Logo quando já detinha alguma habilidade musical, iniciou os seus experimentos em 
composições próprias, poesias, letras, reinterpretações e estudos musicais. Alguns anos 
passaram, o estoque musical em casa aumentou e os horizontes se expandiram. Em 2009 veio 
o encontro com Deus; e a música na veia foi tornando-se cada vez mais viva. 

 
Com um trabalho que propõe uma nova estética para uma música que ele classifica como 
Música Brasileira de Raiz Cristã, em seu álbum de estréia, intitulado VIVO, lançado em 2014, 
no Teatro Eva Herz, Livraria Cultura - Salvador Shopping, temperado com muita poesia, 
cantando as “Boas Novas” de maneira leve e natural, regado a bom som e boa música. 
 
Este disco, ele considera, uma declaração de amor a Deus. Resultado de um relacionamento 
concreto. São canções fruto de experiências reais que o levou a um processo de mudança do 
seu caráter, da sua vida. No seu modo de viver, no seu comportamento, na sua forma de se 
compreender e perceber que vivemos por um bem muito maior... “Deus reescreveu a minha 
história”. Diz ele. 
 
“Viemos ao mundo para  iluminar, salgar, comunicar as Boas Novas que o mundo tem sede. E 
a música é um veículo para esse propósito. 


