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Cantora da música-tema “Viva Essa Energia” dos jogos Pan-americanos 2007, junto com Arnaldo Antunes; Vencedora do Prêmio 

“Revelação”, do Rival Petrobras de Música, em 2006. ANA COSTA lança em 2010, pela Biscoito Fino, seu segundo CD NOVOS 

ALVOS, e emplaca a música “Almas Gêmeas” na novela “Tempos Modernos” da rede Globo; Participou do CD Disney 

Adventures in Samba ao lado de nomes consagrados do samba, além do CD de seu padrinho musical Martinho Vila, em 

homenagem aos 100 anos de Noel Rosa, a ser lançado no segundo semestre de 2010. 

 

 

A cantora, compositora e instrumentista Ana Costa, começa 

sua trajetória musical em 1990, e no samba em 1994 quando 

participou do grupo Couer Sambá formado pelos filhos de 

Martinho da Vila.  

 

Em 1996, Ana, funda, junto com Bianca Calcagni, o grupo 

de samba Roda de Saia (mais tarde O Roda), do qual fez 

parte 11 anos.  Formado só por mulheres, o grupo tocou 

durante três anos no Butiquim do Martinho, em Vila Isabel, e 

participou da gravação do CD Butiquim do Martinho (Sony). O 

grupo, ainda, lançou dois CDs independentes: Tô de Olho, 

onde a cantora estreou músicas próprias e parcerias com 

Bianca Calcagni, Alceu Maia e Agrião, e Coisas do Amor que 

além de interpretar e tocar, Ana Costa aparece como 

compositora e arranjadora.  

 

Entre 2004/2006, Ana fez parte da banda da cantora 

Mart’nalia e excursionou com a artista pela França, 

Portugal, Bélgica e Itália. Com a caravana do Projeto 

Pixinguinha, Ana viajou por todo o Nordeste. 

 

Em 2006, Ana Costa lança seu primeiro CD solo, Meu 

Carnaval (Zambo Discos). Nele, Ana reuniu compositores 

consagrados e jovens nomes do samba em um trabalho 

sofisticado, em que além de cantar, tocar e compor, 

arranjou doze das quatorze canções. Produzido por Bianca 

Calcagni, MMeu Carnaval possui inéditas como “Não Sei O 

Que Dá” com participação especial de Mart´nália, numa 

parceria de Ana, Mart´nália e Zélia, e regravações como 

“Olhos Felizes”, de Marina Lima e Antônio Cícero que 

emplacou na programação da Rádio MPB FM. O ano rendeu 

bons frutos à artista, que foi eleita Revelação no 5º Prêmio 

Rival Petrobras de Música; Participou do CD “Mario Lago, 

homem do Século XX”, em homenagem a Mario Lago; E na 

voz de Paula Lima emplacou a música “Novos Alvos”, 

parceria com Zélia Duncan e Mart´nália. Ana foi, ainda, 

considerada “um dos talentos de 2006”, por Antonio Carlos 

Miguel (O Globo). 

 

Em 2007 foi indicada como melhor cantora de samba e 

melhor cantora no voto popular, na 5ª edição do Prêmio TIM de 

Música. Foi do convite de Liminha para interpretar a música 

tema “Viva Essa Energia”, dos jogos Pan-americanos de 

2007, na cerimônia de abertura no Maracanã ao lado de 

Arnaldo Antunes, que proporcionou a artista vislumbrar um 

novo horizonte...  

 

E no encontro com o produtor Alê Siqueira que Ana Costa 

pôde colocar em prática o seu antigo desejo de fazer uma 

música mais abrangente e fiel aos ritmos brasileiros, 

desprendida do compromisso com tendências ou 

modismos, surgindo assim Novos Alvos, o segundo CD da 

cantora, lançado, pela Zambo Discos, em maio de 2009 e 

relançado pela  BISCOITO FINO.  

 

 
 
 
 
 

www.anacosta.art.br 
www.anacosta.musicblog.com.br 

www.myspace.com/anacostasamba 
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Conheci a Ana Costa com o Grupo Roda de Saia que levei 

para animar o saudoso “Butequim do Martinho”. Produzi na minha ZFM 

Record o CD denominado Quer Sambá com a participação dela tocando 

e cantando, usei sua voz como beck vocal e a violonista virou cantora. 

Como evoluiu! Fiquei orgulhoso como um pai ao vê-la cantando com 

Arnaldo Antunes a música-tema dos Jogos Pan-americanos Viva Essa 

Energia, no encerramento do PAN 2007, em pleno Maracanãzinho. 

Como é bom ouvir Ana Costa! Obrigado Alê Siqueira por este  

trabalho, o segundo da Ana no seu próprio selo em sociedade 

com a Bianca. Viva a Zambo Discos! 

Novos Alvos é um CD diversificado, bom para se ouvir com 

atenção como eu o escutei, curtindo os arranjos, as levadas, os 

sons e as vozes. Carlinhos Brown  jogou pesado, como sempre, 

em Samba Cria Lei que “abre os trabalhos”, e depois vieram as 

três mulheres – Ana, Tinália e Zélia, dando um novo rumo ao 

disco na música que batiza a obra. Foi um prazer cantar Coisas 

Simples do Cláudio Jorge e do Elton Medeiros - acho que fiquei 

bem na fita, assim como o Moska, a Leila Pinheiro e o Oswaldo 

Cavalo. Gostei muito da bela Crônica do Celso Fonseca, assim 

como de Almas Gêmeas do Luiz Tatit, e a parceria do filho do 

Mário Lago com o Délcio Carvalho em Estranho, mas fiquei com 

ciúme da minha tão amada Ana ficar Batendo Perna com o 

Agrião. Alô Marceu! Alô Tuninho! Vai Que Dá, mas cuidado 

porque A Minha Nêga está na Caderneta do Evandro, 

Claudinho e Silvão. E eu, compositor? Estou feliz como criança 

sapeca: Qué Amá Mamãe! 

 

Martinho da Vila 

Estou ouvindo as músicas do disco e abrindo o 

peito de recordação. Se me assusto a culpa é minha. O violão, já 

primeira faixa, tem o mesmo refino que eu conhecia quando a Lapa 

era só a memória de Madame Satã. No deserto da Lavradio,  

um antiquário inventado pelo anjo Lefê, guardava uma cadeira pra 

Ana se sentar. UMA MULHER NA LAPA E TOCANDO VIOLÃO. 

Era pra agradecer sempre e só agora me dou conta? Tolo, ergo as 

sobrancelhas com sutileza do timbre chamando Clementina na 

Semente do Samba. Meu Deus! É a voz que me acompanhou tantas 

vezes nesses shows mais vagabundos que nossas carreiras vagam. 

A mesma menina que junto com a Analimar varou a madrugada 

comigo numa carne assada em Niterói. É a voz que permanece 

limpa, jovem e ouso dizer que é a primeira voz a ter imagem: em 

torno das palavras, das melodias, surge presente um sorriso de 

emoldurar. Riso de quem sabe o que está cantando e, cá pra nós, 

isso é coisa rara, artigo de luxo! Ah, Moacyr, você é muito aéreo. Ela 

sempre soube o que quis. Certo dia encontrei-a num chope tijucano 

falando de arranjos, dividindo acordes com o nosso Fred, o que esta 

agora em duas participações neste trabalho. E pra mesa ficar 

completa chega Agrião no mesmo boteco já inspirando o samba 

“Não importa mais o dia”. Olha que sonho real: Ana Costa já tinha 

intuído seu repertório, seus contemporâneos. Um detalhe que 

enreda: anos depois fui nessa mesma rua buscá-la para um show 

em São Paulo. Destino. Só o cego aqui custando a entender o 

melhor adjetivo. PRINCESA, MAJESTADE, SERENA, ETERNA... 

Me assusto e a culpa é só minha. Ana já tinha gravado um samba 

meu e do parceiro e mestre Délcio Carvalho no disco do O Roda, 

esqueceu? O que importa agora é a juventude desse trabalho, o 

vigor, a fusão e a coragem de apostar nos seus próximos, ter trazido 

outras rainhas Mart´nália e Analimar pra perto, seu par Oswaldo 

Cavalo e músicos, todos nossos compadres músicos brasileiros. 

Beijo pra Bianca que entendeu tudo! 

Um dia, engraçadinho, disse pra ela: _ Deu uma encorpada, menina! 

A palavra certa seria incorporada. HOJE A ANA INCORPOROU 

UMA ESTRELA NESSE SELETO MUNDO QUE É O SAMBA! 

SALVE! 

Moacyr Luz 

 

 

 Ana Costa é uma intérprete e compositora  

que me impressionou muito desde a primeira vez em que a ouvi. 

Segura do que sabe e do que quer, faz a ponte entre o samba que 

domina muito bem - com uma voz própria e cheia de personalidade - e 

um Pop inteligente, atual, que traz canções de compositores como 

Zélia Duncan e Carlinhos Brown para um universo novo que ela soube 

ocupar com a ajuda do produtor Alê Siqueira. Seu novo CD acerta em 

todos os alvos. 

 

Celso Fonseca 

Ana, adorei o seu novo cd…Mesmo. 

 Eu já tinha gostado do primeiro (e vc cantava “Olhos Felizes” 

lindamente!), mas esse segundo deu uma crescida 

impressionante. É tão musical, poético, inteligente. Adoro a sua 

voz, a maneira limpa como canta…soa tão perto de quem está 

ouvindo que chega a ser confortante. O som…os arranjos…as 

canções (algumas tem verdadeiros achados), muito bom de 

ouvir. E olha que não sou tão ligada em samba… Senti a 

emoção que bate quando ouço um artista maduro, que já 

percebe a sua própria trajetória. Parabéns.  

E mande um beijo para os seus parceiros Zélia, Jorge Agrião e 

Mart`nália. Adorei as letras também. 

Fiz aqui, para os leitores desse blog, uma pequena colagem 

musical com trechos de algumas canções que destaco 

mais…espero que gostem como eu gostei. 

 

Marina Lima 


