
Na música, o próprio silêncio tem seu ritmo...

Ana

Citação: Cláudio de Souza , in Cadernos



...Ana Rita, que canta como
se estivesse em uma rede, 
contemplando a luz de junho 
(a mais bonita do interior baiano), 
dedica o seu trabalho 
“às mulheres que abriram 
caminhos, conquistaram 
direitos e possibilitaram a 
expressão do espírito 
feminino na arte e na vida”. 
Por Luís Pimentel, jornalista.
Sobre o CD Coisa de Mulher, 2011.
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Baianidade Carioca
Cantora e compositora, Ana Rita nasceu em 
Feira de Santana (Bahia) e radicou-se no Rio 
de Janeiro em 1974. 

Pela voz da mãe escutou as cantigas que embalaram seus 
irmãos mais novos, assim como as canções de Dalva de 
Oliveira, Angela Maria, Eliseth Cardoso, Dolores Duran, Silvio 
Caldas, Miltinho, Carlos Galhardo, Dorival Caimmy e Agostinho 
dos Santos enquanto fazia as tarefas domésticas. Seu pai, 
violonista e apreciador da boa música foi também colecionador 
de álbuns de artistas e orquestras nacionais e internacionais. 

Mais tarde acompanhou os festivais da MPB e assistiu o 
surgimento de artistas como  Edu Lobo, Caetano Veloso, Maria 
Bethania, Chico Buarque, Vinicius de Morais, Gal Costa, Gilberto Gil, 
Elis Regina, dos grupos vocais MPB4 e Quarteto em Cy. 

Foi assim que ouvir música e cantar eram atos tão naturais quanto 
falar ou andar e, embora não houvesse a educação musical formal, em 
seu ambiente familiar a música estava sempre presente. 
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2004
Em 2004 ingressou no grupo vocal que viria a se chamar “De Cor e 
Salteado”, dirigido pelo maestro Dalton Coelho, onde permaneceu 
por dez anos, tempo que lhe proporcionou experiência de canto 
vocal. Desde maio de 2014 participa do grupo vocal Café do 
Lulu, sob a regência de Mauricio Maestro

2008
Em 2008 escreveu e atuou no “Rosa Shock – a essência 
feminina em musical”, que tem como temática o 
universo feminino. Nele, texto e músicas descrevem a 
história de quatro diferentes mulheres que, por força 
das circunstâncias, vivem sob o mesmo teto. 
Mostra suas lutas,  contradições e a maneira 
como cada uma se coloca diante da vida. 

O espetáculo foi levado ao público em 
dezembro daquele ano, no Espaço 
Cultural Correia Lima (RJ), em curta 
temporada.

Em meados dos anos noventa iniciou suas aulas de canto. 
Desde então, faz apresentações em shows e eventos.

Eu canto. 
E se canto tudo fica em seu 

lugar, tudo fica em paz. 
Cantar me constitui e me 

confirma como Ser. 
Cantar me organiza, me 
conforta, me acalma. “

Ana Rita

Projetos Ana



2012
Em 2012 lançou o disco solo “Coisa de Mulher”, um projeto 

que reúne onze músicas que representam diferentes 
mulheres, de diferentes fases da história da MPB. O show de 

lançamento se deu em março de 2013, no Espaço Cultural 
CEDIM (RJ), como parte da programação do mês da mulher.

2014
Ainda no seu trabalho solo, em setembro de 2014, lançou o show 

“Cartas na mesa”. O show traduziu o momento da artista, que se 
experimenta em diversos universos e ritmos da música popular brasileira 

e mostra novas nuances do seu trabalho como intérprete e compositora. 

2017
Em abril de 2017 realizou o show “Qualquer Canção”, no bar e restaurante 

Panorama, no Leblon, Rio de Janeiro.

Projetos

Cantando eu toco as notas musicais, me deixo levar pelo 
contraste de sons e silêncios e, em troca, sinto-me 

tocada pelo Belo. Assim estou mais perto da Perfeição.
Ana Rita
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Eu canto. E se canto tudo fica em seu 
lugar, tudo fica em paz. Cantar me 
constitui e me confirma como Ser. 
Cantar me organiza, me conforta, 

me acalma. 

Cantando eu junto meus pedaços, me 
conecto com o outro através das emoções, 

num milagre que só a arte possibilita. 
E, enquanto tenho essa experiência, sou 

mais que eu mesma, sou completa. 
Não existe passado nem futuro, não existe 

mesmo nada além desse momento.
 

Cantando eu toco as notas musicais, 
me deixo levar pelo contraste de sons e 

silêncios e, em troca, sinto-me tocada pelo Belo. 
Assim estou mais perto da Perfeição.

Ana Rita

Por que Canto?

Ana
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