


Não é incomum uma artista ficar marcada a 
ferro pelo seu primeiro sucesso, do qual não 
consegue se livrar. O modo como Dulce Quental 
se associou a Eu sou free, no entanto, é bem 
particular e sutil. Não propriamente pela música 
de 1984, estourada ainda a bordo do Sempre 
Livre. Mas pela mensagem subliminar anunciada 
a cada execução – tantas, tantas – nas rádios. 
Obra e autoria numa frase só: “Eu sou free, 
Sempre Livre” Ela se mostrou assim, livre, desde 
o momento em que aquele grupo só de garotas 
se desfez.

Dulce enveredou por uma carreira solo de fato 
autoral, seguindo o próprio nariz. Se isso signifi-
cou que ela não mais se aproximaria dos pata-
mares comerciais alcançados tão fugazmente 
pelo Sempre Livre, significou também uma 
solidez artística que sustenta, trinta anos depois, 
os três álbuns criados em rápida sequência, 
antes de um longo hiato: Délica (1986), Voz azul 
(1987) e Dulce Quental (1988). O seu lançamen-
to em formato digital nos permite reacessá-los 
com o benefício de uma perspectiva histórica, 
não imediatista, e empreender uma reparação 
que coloca Dulce no seu devido lugar.

Dulce está entre os melhores letristas surgidos 
no Brasil durante a explosão do rock. Esta não 
é uma afirmação de pouco peso, levando-se 
em conta que aquela geração 80 contava, entre 
outros, com Cazuza, Renato Russo, Arnaldo 
Antunes, Herbert Vianna e Humberto Gessinger 
(ela gravaria composições destes três últimos). 
A sua produção nos anos de afastamento dos 
estúdios, só encerrado com o CD Beleza rou-
bada, de 2004, apenas reconfirmou tal lugar de 
honra. Entre outras, Dulce assinou Cidade parti-
da, com os membros do grupo Cidade Negra, e 
O poeta está vivo, com Roberto Frejat, parceiro 
em quase todas as faixas de seu recém-lançado 
CD, Música e maresia.

Dulce Maria Rossi Quental, carioca de 1960, 
teve uma trajetória escolar-acadêmica que 
explica em parte a delicadeza e a densida-
de de suas letras: estudou saxofone e canto, 
estudou Ciências Sociais e Filosofia (e, mais 
tarde, Jornalismo). Musicalmente, uma influência 
decisiva foi o jazz escutado na infância, nos LPs 
do pai. Fundindo-o à música popular brasileira 
e ao rock nacional, ela produziu o que a crítica 
chamava de new bossa, tanto aqui quanto no 
exterior, com Everything but the Girl ou Sade.

Reparação



A variedade interna de Délica, o primeiro álbum 
solo de Dulce, criou-lhe um problema na hora da 
gravação. Como produzi-lo? Os especialistas em 
MPB não entendiam de pop-rock, e vice-versa. 
O produtor Mayrton Bahia, por exemplo, tinha no 
currículo o bem-sucedido trabalho com a Legião 
Urbana. Dulce queria essa informação, sim, mas 
queria mais, queria bossa. Então, Mayrton cha-
mou João Donato para fazer dois arranjos, os de 
Pra nós e Bossa do Bayard. Dulce chamou Titãs, 
Hojerizah, Os Ronaldos (que acompanhavam 
Lobão), Celso Fonseca, Cláudia e Beti Niemeyer 
para gravar. “É um álbum bem irregular, mas tem 
esse desejo de sair da repetição, essa honesti-
dade”, avalia Dulce, autocrítica que só. “Tem um 
problema de voz também. Estava numa crise de 
identidade. Eu tinha estudado canto, mas não 
tinha absorvido a técnica de maneira natural.”

O ouvinte tem boas razões para acreditar que 
Dulce está sendo muito rigorosa. Há uma versão 
de Pros que estão em casa que acrescenta toda 
uma outra dimensão ao clássico underground do 
Hojerizah. Há outra versão, Natureza humana, 
para Human nature, sucesso na voz de Michael 
Jackson, que destaca o dom poético dos irmãos 
Salomão, Waly e Jorge. Há um dueto com o 

amigo Cazuza em Tudo é mais, composição de 
Aldo Meolla. “Eu fiquei esperando o Cazuza no 
estúdio, e ele demorou tanto que fiquei de por-
re”, lembra Dulce. “A voz ficou afetada. Gravei 
de novo as duas primeiras partes e deixei o final 
como estava. Cheia de excessos, mas amorosa.” 
Tão anos 80 isso.

A sonoridade de Délica, naturalmente, também 
tem o clima daquela década, com truques de es-
túdio que ficaram no passado, mas nem por isso 
o disco ficou datado. Em grande parte, o mérito 
disso é da interpretação de Dulce, voz bem medi-
da e fluente, que dá a liga a gravações tão distin-
tas. Como faria em toda a sua carreira solo, ela 
opera pequenos cortes na dinâmica das palavras, 
pequenos cortes que paradoxalmente somam.

Outra boa parte da sobrevivência de Délica se 
deve à compositora Dulce. Todas de sua lavra, as 
três últimas faixas – Delicado demais, Bossa do 
Bayard e A bela morte (esta com Beti Niemeyer) 
– apontam caminhos que ela apuraria no disco 
seguinte. O sax de Ricardo Rente, por exemplo, 
ecoa o melancólico clima bossa’n’jazz’n’blues 
presente em versos como “O amor é delicado 
demais/ E a gente sente bruto demais”. Bingo.

Arthur Dapieve



Nico Resende e Dulce Quental

Cláudia Niemeyer

Beti Niemeyer

DÉLICA
Beti Niemeyer, Cláudia Niemeyer, Dulce Quental 

BR-EMI-85-00859
  

Eletricidade no ar
Que época mais louca essa nossa

Estamos de passagem
Luxo e beleza oriental

Estampas de pura seda do Ceilão
Olhos de Afeganistão

Tenha uma boca chinesa, por que não?

Alucinadamente veloz
Todo mundo quer o mundo pra já
Mas nesses tempos não se tem

Tempo pra ninguém

Descarta-se quase tudo
Sem qualquer estilo o mundo quer ser

Não perca o plural dos nomes, sem querer

Passando por tudo, pós-tudo
A nossa nave vai

Cheia de bichas, bossas
E formas atonais

Improvisando um futuro
Imediato que se faz a cada instante

Psicodélica é a imagem
Neo-romântica

Concepção musical: Dulce Quental, Cláudia Niemeyer
Arranjos vocais: Beti Niemeyer, Cláudia Niemeyer

Voz e textos: Dulce Quental
Ovation 12 cordas: Beti Niemeyer

Baixo, guitarras e efeitos: Cláudia Niemeyer
Bateria: Rui Motta

Tabla: Chacal
Arpejo sitar em DX-7: Nico Resende
Mixagem: Carlinhos, Mayrton Bahia, 
Dulce Quental e Cláudia Niemeyer



Rui Motta

Jorge Salomão e Waly Salomão

Nico Resende

PRos Que estão em CAsA
Flávio Murrah, Rômulo Portela

BR-EMI-85-00860

Até bem cedo
Esperei pelo telefonema

Tapando com peneira
O sol que vai nascendo

Não vou tomar café
Nem escovar os dentes

Vou de aguardente
Como o sol que queima a praça

Bom dia, boa tarde, good night
Quero dar um tapa
De topete e cara

Vi Nova Iorque internada

E meu amor não deu em nada
Minhas sombrancelhas eriçadas

A essa altura do fato
Nem fumaça tem cano de descarga

Arranjo e voz: Dulce Quental
Guitarra Gibson: Flávio Murrah

Baixo: Cláudia Niemeyer
Bateria: Rui Motta

Percussão: Repolho
Sintetizador DX-7: Nico Resende

GARGAntA
Flávio Murray, Dulce Quental

BR-UM7-16-00477

  
A minha vontade é voraz
É a minha visão que diz

Quero explodir a minha voz
Te trazer pra dentro de mim

Te mergulhar um musical
Eu quero você dentro de mim

Tenho vontade de atirar nos seus olhos
Tenho horror de me sentir irado

Sinto o gosto ainda quente do seu beijo molhado
Não me comunique que esqueceu o seu papel

Em projeção fenomenal
Quem cometeu o crime fui eu

Arranjo e voz: Dulce Quental
Guitarra Gibson Les Paul: Flávio Murrah

Guitarra Fender e guitarra sintetizador GR 700: Ivo de Carvalho
Baixo: Cláudia Niemeyer

Bateria Simmons: Rui Motta
Sintetizador DX-7: Nico Resende

Rá: Dulce Quental e Renata Figueiredo



Dulce Quental e Aldo Meolla
Dulce Quental e os Ronaldos

Ricardo Rente

Cazuza
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Steve Porcaro, John Bettis

Versão: Jorge e Wally Salomão
BR-EMI-85-00017

Chega a noite
Vejo a rua

A cidade pisca um olho
Sua voz sem sono

Me excita
Com sedutores suspiros

Noite alta
Vou pra rua

Quatro paredes não me prendem
Se essa cidade é uma maçã
Vou passar os dentes nela

E se eles dizem why? why?
É a natureza humana, why? why?

É assim que ela me faz (I like livin’ this way)
(I like livin’ this way)

Fim de noite
Aliso um corpo

Em cada bar olhos elétricos
Vejo aquele gato

Gosto do seu charme
E entro no seu filme

Madrugada
Atiço a rua

Pique da cidade em batucada
Sonho e gozo

Rasgo a aurora
Essa é a minha bossa

Arranjo: Nico Resende
Voz: Dulce Quental

Sintetizador DX-7: Nico Resende
Baixo: Décio Crispin

Guitarra: Ivo de Carvalho 
Bateria: Linn



Celso Fonseca

Flávio Murrah

João Donato e Dulce Quental
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DIfeRentes
Branco Mello, Ciro pessoa

BR-UM7-16-00481

  Naquele instante
A porta do carro se abriu

Olhei de relance
No escuro vi o seu perfil

Sentei ao seu lado
Noite adentro fomos indo

Porque no mundo
Somos eu e você

A procurar, um lugar
Na verdade, somos tão diferentes

Mas estamos juntos
Essa noite

Meu bem
Acende o cigarro pra mim

Chega mais perto
Me deixa sentir a sua pele

Me leva
Me leva pra longe daqui

Arranjo de base: Branco Mello
Guitarra: Tony Belloto
Baixo: Branco Mello

Bateria: Charles Gavin
Arranjo de metais e solo de sax: Ricardo Rente

Trumpete: Nilton Rodrigues e José Amorim
Trombone: Cesário Constâncio e Jorge Berto

Sax tenor e flauta: David Ganc
Sax alto, soprano e flauta: Ricardo Rente

Petelecos: Dulce Quental e Jorge Salomão

tuDo É mAIs
Aldo Meolla

BR-EMI-85-00861

 
Por que ser contra ou a favor

Pra mim tanto faz
Eu escolho pelo sabor

E hoje tudo é mais

Então vê se não me cansa
Procura a sua praia

Lá todo mundo vê, mas ninguém vaia

Pensando bem é melhor
Que você não caia na minha real
Em transa, em lance de pessoa

Não cabe o bem o mal

Por que ser assim ou ser assado
Pra mim tanto fez tanto faz

No fundo eu quero é ser amada
E hoje tudo é mais

Então fique você sabendo
Eu nunca saí correndo

Quando você pulava fora

Ora qual é a sua?
Não me venha falar em coisas como alienação

Eu sei, eu li todos os livros
Passei no crivo da inteligência

Tenha santa paciência
Estou mais perto do coração

Arranjo de base: Os Ronaldos
Voz: Dulce Quental

Participação Especial: Cazuza*
Guitarra base e solo: Guto Barros
Baixo: Odeid Pomerancbloomm

Bateria: Baster Barros
Arranjo de Metais Ricardo Rente

Solo sax alto: Ricardo Rente
Sax alto: Ricardo Rente

Trumpete: Nilton Rodrigues e José Amorim
Sax tenor: David Ganc

Trombone: Cesário Constâncio

*Artista gentilmente cedido pela SIGLA



Branco Mello e Dulce Quental

Dulce Quental e os Titãs

PRA nós
Aldo Meolla

BR-UM7-16-00482

  
Não faça o que eu desfaço, que danço à toa

Não canso, avanço, a calma me abençoa
Não peça nessa pressa à pessoa

Que nessa vida em vão, a vida voa

Você precisa saber
De tudo legal, um barato total

Você precisa saber
Nem que seja pra mim

Pra você
Pra nós dois

Não tenha só certeza a vida engana
À noite a lua é um sol, a pedra plana

Só queima a pestana, quem não quer ver
Que a gente não nasceu, não nasceu pra 

sofrer

Arranjo: João Donato
Voz: Dulce Quental

Piano Yamaha: João Donato
Guitarra base: Ivo de Carvalho
Guitarra solo: Celso Fonseca

Baixo: Décio Crispin
Bateria: Paulo Braga
Percussão: Repolho

DeLICADo DemAIs
Dulce Quental

BR-UM7-16-00483

Amanhecendo
Serena onda azul

No seu olhar
Entrando em foco devagar

O amor é delicado demais
E a gente sente bruto demais

Seus olhos chegam perto demais
E a gente sente quente demais

Tarde caindo
Cortina de som encobrindo um sinal

Aqui se sente dor
Um pouco de amor logo ali não faz mal

Seu toque tem um jeito demais
E a gente sente perto demais

O amor é delicado demais
E a gente sente bruto demais

Noite se esvaindo
Vapor de chaleira saindo
Exalando um novo tom

Um jeito de ser forte e bom

Seu jeito tem um toque demais
E a gente sente forte demais

O amor é delicado demais
E a gente sente bruto demais

Arranjo e voz: Dulce Quental
Guitarra Roland: Bolinha

Guitarra Ibanez e Fender Elite: Celso Fonseca
Sintetizador DX-7: Nico Resende

Baixo: Décio Crispin
Percussão: Repolho



Renata Figueiredo

Jorge Davidson

Aderi Costa

Dulce Quental e Guto Barros

BossA Do BAyARD
Dulce Quental

BR-UM7-16-00484

  
Ele é cheio de poesia
Calças sujas de tinta
Pintando fora da tela

Vivendo o próprio poema

Seu sexo é um pincel
Impressionando as mulheres
Com toques claros e leves

Colore lábios e peles

Com uma garrafa de Whisky
Imaginou um cavalo

Solto no espaço
Veio cair nos meus braços

Seu único e último quadro
Pintou com a vida inteira

Linhas e trilhas vermelhas
Ele é o próprio poema

Voz: Dulce Quental
Arranjo de base: João Donato
Piano Steinway: João Donato

Sintetizador DX-7: Nico Resende
Guitarra Ibanez: Celso Fonseca

Baixo: Décio Crispin
Bateria: Paulo Braga

Trumpete e Flugelhorn: Márcio Montarroyos



Carlinhos

Mayrton Bahia
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A BeLA moRte
Beti Niemeyer, Dulce Quental

BR-UM7-16-00485

Liga tarde
Chama

Eu atendo
Do outro lado o silêncio

De alguém
Que vive todas por um fio

Que sente forte e tem um ritmo
Que me envolve

Se fosse ela
Quem dera

Se me ligasse
Quem sabe

Se chamasse por mim
Olha que eu ia

Permaneço na linha à vontade
Até que canso, fico louca

Disparo disparates
Imagino

Só pode ser ela
Mas logo após todas as dúvidas voltam

E caio em mim
Não vou entrar nesse jogo

Se fosse ela
Quem dera

Se me ligasse
Quem sabe

Se chamasse por mim
Olha que eu ia

Mas quem sabe é ela
E com ela eu quero todas
Mas se todas for a morte

E a morte for ela
O fim de todo guerreiro
Então, eu vou com ela

Mas se a morte for a guerra de uma vida inteira
Então ela pode ser uma coisa bela

Arranjo: Cláudia Niemeyer
Voz: Dulce Quental

Violão, guitarra e baixo: Cláudia Niemeyer
Piano Yamaha: Paulo Machado

Bateria: Rui Motta
Xilofone e assovios: Jota Moraes

Petelecos: Dulce Quental e Cláudia Niemeyer


