
 
 
 
Sobre UAKTI 
 
O UAKTI desenvolve, desde 1978, um trabalho singular ligado à música instrumental e à 
pesquisa de novas sonoridades. Para isto, utiliza uma extensa série de instrumentos 
artesanais. Essa pesquisa musical inclui desde a concepção do novo instrumento, sua 
construção, o desenvolvimento de técnicas para a execução, sua aplicabilidade dentro do 
universo da composição e o trabalho em conjunto visando a performance e gravações. 
 
No final da década de 60, o diretor musical Marco Antônio Guimarães viveu durante quatro 
anos em Salvador estudando nos Seminários Livres de Música da Bahia, na UFBA, local onde 
se desenvolvia um trabalho inédito no país, nas áreas de Criação e Educação Musical. 
Durante esses anos, pôde manter contatos importantes com os compositores Ernst Widmer 
e Walter Smetak, que marcaram sua trajetória futura como compositor e pesquisador 
musical. No ano de 1978, já em Belo Horizonte, Marco Antônio formou o grupo UAKTI 
juntamente com Artur Andrés, Paulo Santos e Décio Ramos. 
 
Nestes 36 anos, o UAKTI tem percorrido uma trajetória de grande reconhecimento nacional 
e internacional, tanto no meio popular quanto erudito, especialmente devido à música 
gerada a partir dos seus novos instrumentos acústicos originais. Sua produção artística inclui 
onze CDs de música instrumental.  
 
No início dos anos 90, o grupo assinou contrato com o selo Point Music, de Nova Iorque, 
dirigido pelo compositor norte-americano Philip Glass, onde lançou mundialmente vários 
discos. O UAKTI realizou inúmeras turnês de concertos tanto no Brasil como pelos EUA, 
Europa e Ásia, várias delas organizadas pela importante agência de concertos Columbia 
Artist Management, de Nova Iorque. O grupo participou também em discos de Milton 
Nascimento, Paul Simon e The Manhattan Transfer, Stewart Copeland, Philip Glass, Maria 
Bethânia, Ney Matogrosso, Lô Borges, Skank, Marlui Miranda, Robertinho Silva, Zélia Duncan 
dentre outros. 
 
Integrantes UAKTI 
Marco Antônio Guimarães – criador dos instrumentos, compositor, arranjador e diretor 
musical. 
Artur Andrés Ribeiro – flautista, compositor. 
Paulo Sérgio dos Santos – percussionista e compositor. 
Décio de Souza Ramos Filho – percussionista. 
 


