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Dulce Quental – Sob O Signo Do Amor 

Gênero – MPB, alternativo 

Duração: 38:52 min 

Faixa: 11 

Produção: Jonas Sá, Pedro Sá 

Gravadora: Cafezinho 
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 Não é sempre que a gente tem a chance de ouvir um disco de canções 

inéditas gravado por Dulce Quental. Desde 1984, “Sob O Signo Do Amor” é 

apenas o sexto que ela lança, deixando de fora desta conta a coletânea de 
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sobras de estúdio e canções gravadas – e não lançadas – nos anos 1990, 

“Música e Maresia”, de 2016. Destes álbuns, o primeiro deles, “Avião de 

Combate”, de 1984, foi a estreia dela à frente do grupo Sempre Livre. Sucesso 

absoluto nas paradas de sucesso e nos programas de auditório, o conjunto 

feminino emplacou três hits indiscutíveis – “Esse Seu Jeito Sexy de Ser”, “Fui 

Eu”, “Sou Free”. Mas Dulce não estava a fim deste tipo de sonoridade e foi 

buscar a carreira solo, estreando com o belíssimo “Délica”, de 1985. Depois 

vieram “Voz Azul” (1987) e “Dulce Quental” (1988), todos pertencentes a este 

primeiro ciclo solo, no qual a constante era a busca por uma sonoridade pop 

que fosse nacional mas que tivesse os olhos e ouvidos no que estava 

rodando nos toca-discos do mundo. Segundo ela, gente como Sade e Style 

Council a inspiravam. O sucesso de venda veio na cover de “Human Nature” 

(sucesso de Michael Jackson) e em “Caleidoscópio”, do parceiro Herbert 

Vianna, sendo sua a primeira gravação desta canção que receberia a versão 

paralâmica apenas em 1990. Depois destes primeiros álbuns, Dulce só 

apareceria em disco no distante ano de 2004, com “Beleza Roubada”, que 

mantinha a mesma atração pelo pop classudo e elegante de outrora. Dezoito 

anos depois, estamos aqui com o novo trabalho. Dulce não tem pressa 

porque percebe o momento certo de dizer o que sente. 

  

Quem a conhece sabe que é preciso um investimento emocional e pessoal 

na criação de uma obra de arte como um álbum musical. Dulce canta o que 

quer, o que sente, fato que a levou a se exilar na cidade litorânea de Angra 

dos Reis durante a pandemia, registrando lá, numa casa alugada e isolada, 

as bases e ideias da maioria das faixas que viriam a formar “Sob O Signo Do 

Amor”. Durante a pandemia, isolada na casinha, perto do mar, dos 

habitantes do local, da vida simples de lá e com as antenas ligadas do mundo, 

ela foi construindo um álbum que soa como uma antítese portátil para a 

rapidez desenfreada dos nossos dias. Dulce exige do ouvinte de seu novo 

trabalho, toda a atenção possível. Ela quer que prestemos atenção à sua 

respiração, às pausas, aos tempos, aos detalhes – e há vários – das canções. 

Para destacar esses elementos nas composições e dar forma a elas, vieram 

os irmãos Jonas e Pedro Sá, que assumiram a produção. Jonas é cantor e 

compositor carioca de talento, já com três álbuns na carreira, enquanto 

Pedro é guitarrista extraordinário, integrante da banda Cê, de Caetano 

Veloso, além de já ter participado de vários grupos e ter lançado um álbum 

solo no ano passado, o bom “Um”. Os dois irmãos, não só deram cara ao 

disco, como o arremessaram para um futuro alternativo, calmo, 

contemplativo e lento. 

  



É esta câmera lenta que parece tomar conta da paisagem que dá o tom do 

álbum. Dulce teve a intenção declarada de oferecer motivos ao ouvinte para 

desacelerar o seu tempo, prestar atenção até nas respirações distintas de 

cada faixa, convidando a todos para, bem, respirarem com ela. Tal gesto vai 

além da música, tem algo de cerimonial, de carinhoso, de confessional. As 

canções, eletrônicas, fluidas, silenciosas, se unem através desta ideia de 

isolamento geográfico e têm a força de uma tecla “pause” apertada, para que 

todos nós, cada um a seu jeito, tenhamos como pisar o pé no freio. Quando 

fazemos isso, a beleza dos arranjos e das próprias canções de “Sob O Signo 

Do Amor”, saltam aos olhos e ouvindos. A voz de Dulce, tradicionalmente 

grave, consegue chegar a registros gravíssimos, sem perder a doçura, 

revelando técnica vocal muito apurada. E as composições têm coesão de 

sobra para segurar esta ideia de desaceleração proposta por Dulce. Além de 

referências de MPB – Caetano Veloso, por exemplo – o álbum explora 

timbres sintéticos, hip hop, referências extra-música como Pasolini e 

pensadores frances, alemães, escritores americanos. É um álbum que 

oferece prazer para ouvintes familiarizados com este tipo de interesecção 

entre áreas de conhecimento e vivência artística. 

  

Das onze faixas do álbum, algumas de destacam e assumem a tarefa de 

representar as tonalidades litorâneas dos arranjos presentes. “A Pele do 

Amor”, que foi o single lançado há algum tempo, tem levada de guitarras e 

percussões muito sutis, com destaque para voz e uma letra que acena para 

a sensualidade explícita – “Sob a sua pele//Me enroscar pelos seus 

cabelos//Me aninhar entre as suas pernas como uma segunda pele”. Em 

“Vagalumes Fugidios”, Dulce brinca com a percussividade de instrumentos 

de harmonia e acha um tango no meio da melodia, junto com um arranjo de 

cordas feito por Jaques Morelenbaum. O piano de Itamar Assiere também 

ajuda a achar essa sonoridade. E tem muita modernidade nas influências, 

que, por exemplo, vão para o lado do hip-hop e do eletrônico mais atual em 

“Amor Profano”, que tem dinâmica e vida próprias. O fim com “Tudo Vai 

Passar” tem arranjo que mistura acústico e eletrônico de forma muito sutil, 

com destaque para o instrumento mais interessante do álbum – a respiração 

de Dulce, que dita o ritmo e se desvela, sem receio. “Tudo passará, como nós 

e essa canção”. 

  

“Sob O Signo do Amor” já seria raro, uma vez que sua criadora só lança álbuns 

quando realmente tem algo a dizer ou uma necessidade muito arrebatadora 

de fazê-lo. Mas, além disso, ele é um disco raro na própria música nacional 



atual, uma vez que tem tradição, modernidade, arrojo e sintonia de uma 

forma toda própria e especial. Belezura. 

Ouça primeiro: “Tudo Vai Passar”, “Vagalumes Fugidios”, “Amor Profano”. 

  

 
CEL 
Carlos Eduardo Lima (CEL) é doutorando em História Social, jornalista especializado em cultura pop e 

editor-chefe da Célula Pop. Como crítico musical há mais de 20 anos, já trabalhou para o 

site Monkeybuzz e as revistas Rolling Stone Brasil e Rock Press. Acha que o mundo acabou no início dos 

anos 90, mas agora sabe que poucos e bons notaram. Ainda acredita que cacetadas da vida são 

essenciais para a produção da arte. 
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G1 – BLOG DO MAURO FERREIRA 

 

Por Mauro Ferreira 

Jornalista carioca que escreve sobre música desde 1987, com passagens em 'O Globo' e 

'Bizz'. Faz um guia para todas as tribos 

 

Dulce Quental volta ao disco sob o signo do amor com 

produção musical dos irmãos Jonas Sá e Pedro Sá 

 
Sétimo álbum da artista sai em 2022, mas o single inicial 'Apenas uma 

fantasia' está programado para 19 de novembro. 

 
06/11/2021 09h00   

 

Atualizado há 7 meses 

Nana Moraes / Arte Rodrigo Sommer 

♪ Cantora e compositora carioca associada à 

geração que deu visibilidade ao pop rock 

produzido no Brasil ao longo dos anos 1980, 

tendo sido revelada em 1984 como vocalista do 

grupo feminino Sempre Livre, Dulce Quental 

volta ao disco sob o signo do amor. 

Previsto para ser lançado no início de 2022, o 

álbum Sob o signo do amor já está pronto – 

tendo sido gravado com produção musical 

dividida entre os irmãos Jonas Sá e Pedro Sá – 

e gera um primeiro single, Apenas uma 
fantasia, neste mês de novembro de 2021. 

Com capa que enquadra foto da artista (clicada 

por Nana Moraes) na arte criada por Rodrigo Sommer, o single Apenas uma 
fantasia aporta nos aplicativos de música em 19 de novembro. 

 

Canção metalinguística da lavra autoral da própria Dulce Quental, Apenas uma 
fantasia atualiza o som da artista no arranjo criado por Quental com os produtores 

musicais Jonas Sá (MPC, piano Fender Rhodes e sintetizadores) e Pedro Sá (baixo, 

guitarras base, wah e solo). 

 

Ao longo de quatro minutos e meio, a gravação de Apenas uma fantasia evolui sobre 

batidas sincopadas de MPC, coros harmônicos, matizes de sintetizadores analógicos e o 

toque das guitarras de Pedro Sá e Thiago Nassif, desembocando em rota evocativa do 

canto falado do rap. 

Sétimo álbum da discografia de Quental, Sob o signo do amor é o primeiro disco de 

estúdio da artista desde Beleza roubada (2004), álbum lançado há 17 anos. 

Só que, entre um disco e outro, houve Música e maresia (2016), álbum lançado há cinco 

anos com registros antigos, feitos por Quental em 1994, quando a carreira solo da cantora 



já havia perdido o impulso inicial, dado na década anterior com as edições dos 

álbuns Délica (1986), Voz azul (1987) e Dulce Quental (1988). 

 

O álbum Música e maresia rendeu registro audiovisual de show, captado em 2016 e 

editado em 2017, sendo que o disco ao vivo é o último trabalho fonográfico da artista. 

Intérprete original da canção Caleidoscópio (Herbert Vianna, 1987) e parceira de 

Roberto Frejat em O poeta está vivo (1990), música lançada pelo grupo Barão 

Vermelho no álbum Na calada da noite (1990), Dulce Quental volta ao disco no tom 

da música do século XXI sem apego ao passado. 
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volta-ao-disco-sob-o-signo-do-amor-com-producao-musical-dos-irmaos-jonas-sa-e-pedro-

sa.ghtml 
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Uma artista íntegra, genial ... 

 
Por AQUILES RIQUE REIS, aquilesmpb4@gmail.com 

• Publicado Sábado, 11 de junho de 2022 às 09:08 
 

 

 

Com arranjo de força movida a criatividade pop, 
“Apenas uma Fantasia” (Dulce Quental) inicia o 
novo álbum da compositora carioca. Nela, sua voz 
está à vontade para se valer da competência fecunda 
e técnica dos irmãos Pedro Sá (baixos, guitarras 
base, wah & solo) e Jonas Sá (coros, MPC, piano 
Fender Rhodes, sintetizadores Grain Sample 
Manipulator [Reason], Korg Polysix, Minimoog, 
Yamaha CS-50 & Arp Oddissey), além de Thiago 
Nassif (guitarra), que lhes apresentam sucessivas 
variações rítmicas e harmônicas, até desaguarem 

num rap que condiz com o vigor do gênero. 

“Vaga-lumes Fugidios” (DQ) impressiona com um arranjo de pujança lancinante, 
cuja levada estimula variações detalhistas com todo tipo de sonoridade, o que dá 
ao ouvinte a certeza de ouvir inovadora riqueza musical. Desde riffs de guitarra 
até sons tirados de objetos inusuais, seguidos de uma mudança de andamento 
que conduz a um intermezzo, em tudo sobressai a pulsação da voz de uma mulher 
que, mais uma vez, graças a Pedro Sá (baixo & guitarras) e a Jonas Sá (MPC, 
chocalho, garrafas, pandeirolas, reco-reco, corda de violão, sintetizadores 
Minimoog & Korg Mono/Poly), além de Jaques Morelenbaum (cellos e arranjo 
para o instrumento), Mariano González (bandoneón e percussão de bandoneón) 
e Itamar Assiere (piano), se atira de cabeça às inovações que lhe apontam o futuro 
de sua música. 

“Poeta Assaltante” (DQ) é música que, com versos que pontuam mais a poesia do 
que o crime, inicia com breve percussão e sons graves, entregando-se para Dulce. 
Sua voz assume afetuosa beleza, a descrever cenas protagonizadas pelo 
personagem. Pedro Sá (baixo e guitarras) e Jonas Sá (MPC, órgão Hammond, 
sintetizador Korg Mono/Poly & Samples) ilustram-nas com sons “imagéticos”. 

https://www.jb.com.br/


Além da citação de “Alegria, Alegria”, de Caetano, trechos do poema “Washington 
D.C.”, de George Iso, declamados por Alan Riding, antecedem a parte da letra da 
música que remete a “Seja marginal, seja herói” (1968), de Hélio Oiticica. 

Estas são as três primeiras das nove faixas de Sob o Signo do Amor (Cafezinho 
Edições & Produções Musicais), todas de autoria de Dulce – apenas uma em 
parceria com Zé Manoel e outra com Arthur Kunz –, num trabalho que a perpetua 
na música brasileira como uma artista íntegra, genial. 

Suas palavras fecham a tampa: “(...) esse encontro dos tempos é muito poderoso 
quando acontece nas canções. Eu acho que isso aconteceu em Sob o Signo do Amor, 
que quer dizer 'sob a regência do amor', na confluência das estrelas, debaixo de 
um céu grego, na sincronicidade de um presente que encontra o passado e seu 
eterno retorno”. 

Aquiles Rique Reis, vocalista do MPB4 desde 1965. 

  

Ficha técnica: 

Produzido por Jonas Sá e Pedro Sá. 
Arranjos por Jonas Sá, Pedro Sá e Dulce Quental. 
Edições criativas por Jonas Sá. 
Gravado por Jonas e Pedro no TILT. 
Mixagem: Duda Mello. 
Masterização: Ricardo Garcia. 
Capa: Rodrigo Sommer. 
Foto: Nana Moraes. 
Produção de arte & visage: Rodrigo Bastos. 
Assessoria de imprensa: Eliane Verbena. 
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SCREAM & YELL 
Junho de 2022 – 22 anos de Cultura Pop 

Música: Dulce Quental exalta o silêncio 
em “Sob o Signo do Amor”, um disco 
de enamoramento e resistência 
28/03/2022Marcelo Costa 

 

texto por Marcelo Costa 
Silêncio. Dulce Quental tem algo para revelar: “Voltei pra mim / Estou de volta”, ela 
canta em “A Pele do Amor”, faixa que acena para John Lennon (“Hold On”) e também 
traz o título de seu sexto disco solo, “Sob o Signo do Amor” (Cafezinho Edições, 
2022), primeiro disco de inéditas desde “Beleza Roubada” (Sony/BMG, 2004) – 
nesse intervalo, Dulce lançou o vinil “Música e Maresia” (Discosaoleo/Cafezinho 
Edições, 2016), resgatando canções “perdidas” gravadas nos anos 90, e o DVD 
homônimo gravado ao vivo e em parceria com o Canal Brasil em 2017, além de 
compor e ser gravada por diversos parceiros. A espinha dorsal de “Sob o Signo do 
Amor”, porém, foi composta num autoexílio involuntário e mágico em Angra dos 
Reis em 2020 em meio a pandemia, quando Dulce, refugiada numa casinha selvagem 
à beira mar, compôs e registrou a maioria das canções no formato violão e voz em 
seu pro-tools enquanto dividia o espaço com a natureza, com o céu, a lua e os 
morcegos, e golfinhos, pescadores e tartarugas que dividiam o oceano com ela. São 
canções novas, frescas, emocionais e repletas de silêncios que convidam o ouvinte a 
entrar num universo tão pessoal quanto social. 
“Sob o Signo do Amor nasce de um contraponto”, observa Dulce. “De um lado temos 
esse estado de terror, a indignação pelo desgoverno Bolsonaro bombardeando as 
redes sociais com o seu terrorismo e os números de mortes na pandemia 
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aumentando… De outro, a urgência em viver o amor e uma sexualidade aos 60 anos, 
rica de enamoramento e erotismo, o desejo de afirmar a própria experiência num 
mundo que está desabando, apesar de tudo vale a pena apostar nas nossas próprias 
ficções. A resistência se faz dessas pequenas histórias”, acredita a artista. E são 11 
pequenas histórias que compõem esse novo trabalho de Dulce, atestados de 
maturidade de uma artista que surgiu como diva no grupo Sempre Livre, nos anos 
80, cantando sucessos como “Eu Sou Free”, “Esse Seu Jeito Sexy De Ser” e “Fui 
Eu”, saiu para a carreira solo – no mesmo momento em que Lobão deixava Os 
Ronaldos e Cazuza saia do Barão Vermelho – cravando sucessos como “Natureza 
Humana” (1986), “Caleidoscópio” (1987) e “O Poeta Está Vivo” (parceria com Frejat 
e enorme sucesso do Barão Vermelho em 1990) e, com 40 anos de carreira (a serem 
completados em 2024), está muito mais interessada em colaborar com as novas 
gerações do que viver do passado. 
Não é à toa que quem assina a produção de “Sob o Signo do Amor” são os irmãos (da 
nova geração) Jonas e Pedro Sá, e Dulce Quental faz questão de pontuar: “Esse é um 
disco feito a seis mãos”. Jonas já lançou três discos elogiados em carreira solo, sendo 
que o mais recente, “Puber” (2018), conquistou Dulce, que o conheceu no show de 
lançamento, e depois, aos poucos, foi estreitando relações. “Jonas é um artista 
fabuloso. Fiquei impressionada com os multitalentos dele. Aprendi muito com a 
forma empírica de ele trabalhar. Confiei que ele não ia largar a minha mão e 
chegaríamos lá, e chegamos”. Foi Jonas quem trouxe Pedro: ele integrou a BandaCê, 
que acompanhou Caetano, e é um estudioso da guitarra que lançou em 2021 seu 
primeiro disco solo. “Pedro é uma pessoa muito musical”, conta Dulce, revelando: 
“Ele não tem ego nem preconceito. Não julga. Ele tem um interesse genuíno pelo que 
você tem pra falar, e captura isso”. Juntos, Dulce, Pedro e Jonas fizeram cinco 
encontros e “já tínhamos um disco. Voz e violão já era uma coisa forte. Esse é um 
disco de guitarra e voz na frente, com a bateria pequenininha e os barulhinhos de 
MPC, lá atrás”, explica Dulce, que fez apenas dois pedidos para os irmãos Sá: “Me 
tirem dos anos 80 e… respeitem as pausas e os silêncios das canções”.  
Capa do álbum “Sob o Signo do Amor”, de Dulce Quental 
 
 

A preocupação da artista quanto ao silêncio é 
genuína, pois vivemos em um período histórico 
histriônico e verborrágico, em que tudo chega 
gritado e mastigado para o consumidor, que se 
vê “livre” de pensar para consumir. Dulce 
Quental, no entanto, quer convidar o ouvinte 
para refletir esse silêncio penetrando nas 
camadas de suas canções: “Quando você deixa 
vazio na música, deixa pausa, espaço para o 
outro, para a escuta e interpretação”, explica, 
levantando também outra das bandeiras de “Sob 
o Signo do Amor”, que nasceu inspirado em 
leituras do livro “Sobrevivência dos Vagalumes”, 

do filósofo e historiador de arte George Didi-Huberman, ao analisar os “Escritos 
Corsários” de Pasolini, onde o cineasta italiano antecipa o estrago que a sociedade 
do espetáculo viria a causar na cultura. E diz não ser mais possível ser inocente e 
livre diante do terror e da destruição. “Parece hoje”, comenta Dulce. “É uma visão 
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premonitória. Estamos presenciando que não é preciso fazer um golpe de estado 
para vivermos numa ditadura, basta corromper as instituições. Walter Benjamin 
e Hannah Arendt também cantaram tudo o que viria a acontecer. Eles previram toda 
essa destruição. Mas quem diria que iria acontecer tão rápido”. 
“Sob o Signo do Amor” respira poesia, filosofia e o ar marinho e também Caetano 
(“Alegria, Alegria” é citada de passagem em “Poeta Assaltante”, que ainda traz 
trechos do poema “Washington D.C.” de George Iso declamados por Alan Riding), 
Astor Piazzolla (o tango “Vagalumes Fugidios” conta com um arranjo de Cellos 
concebido e executado por Jaques Morelenbaum, mais Mariano González no 
Bandoneón e Itamar Assiere ao Piano), Paris, Merleau Ponty, Pasolini, Nietzsche e o 
filme “Melancolia”, de Lars Von Trier, entre muitas outras coisas. Dulce assina nove 
composições sozinha (a maioria da safra produzida na casinha em Angra em 2020), 
divide uma com o pianista pernambucano Zé Manoel (“A arte não é uma jovem 
mulher”), e outra com o produtor e baterista paraense Arthur Kunz, das bandas 
Strobo e Os Amantes (“Amor Profano”). O disco novo também se conecta com 
“Délica“, primeiro disco solo de Dulce lançado em 1986: “’Sob o Signo do Amor’ é um 
disco que sonhei lá atrás”, revela. “’Délica’ é uma carta que enviei para o futuro… 
para mim mesma, uma mensagem que me ajudasse a encontrar o que eu encontrei 
agora. Esse disco é a realização daquela mensagem. Ela chegou. Tive que retrabalhar 
essa mensagem, mas ela finalmente chegou”, acredita Dulce. 
Falar sobre filosofia, política e amor em um disco em 2022 pode soar arriscado, algo 
que Dulce não teme, muito pelo contrário. “Todo artista tem que arriscar, 
experimentar, se expor. Para poder acertar tem que errar”, acredita. “Esse disco é 
uma conversa ao pé do ouvido, sussuradinho, sabe”, resume, mas logo acrescenta: 
“É o disco mais musical da minha carreira, mais sensorial, num sentido geral. Os 
tempos estão mais pesados, mas as palavras estão mais leves”, pontua. O barulho do 
mundo preocupa, mas “quando você silencia esse burburinho das vozes 
contemporâneas e se permite escutar a tua herança, as vozes com quem apreendeu 
e que ressoam em você, a sua obra ganha uma dimensão muito maior porque ela não 
é mais só você. São todas essas camadas das quais você faz parte. Esse encontro dos 
tempos é muito poderoso quando acontece nas canções. E eu acho que isso 
aconteceu em ‘Sob o Signo do Amor’, que quer dizer ‘sob a regência do amor’, na 
confluência das estrelas, debaixo de um céu grego, na sincronicidade de um presente 
que encontra o passado e seu eterno retorno”, finaliza Dulce. 

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com 
Champagne. 
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