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Você gosta de mim? Então prove. 
 

  

"Meu Lugar" - Maria da Paz 

por Zé Terra 
zeterra@zaz.com.br  

 
"Nem se despediu de mim ... tu que andas pelo mundo ... olha pro céu 
meu amor..."  

"Meu lugar": é com este belo trabalho que Maria da Paz enfrenta a outra 
corrente da nossa música nordestina, que não parece tão fiel ao estilo, 
principalmente quando se trata de Luiz Gonzaga (o Rei do Baião), tiro o 
chapéu.  

Cantora, compositora e intérprete, Maria da Paz mostra com seu canto 
sincero, a sensibilidade e a beleza do repertório bem brasileiro que, 
acompanhados de arranjos que vão da sanfona ao "cello", (sanfona que 
tem as mãos do mestre Dominguinhos), unem-se a um casamento 
melodioso e ritmado, mostrando que esta combinação dá certo.  

"Ai, ai que bom...." ouvir clássicos como "Estrada de 
Canindé" (L.Gonzaga/H. Teixeira), Kalú (H.Teixeira), conhecida na voz 
de Caetano Veloso, "Roendo Unha"(L. Gonzaga/L.Ramalho) e "Riacho 
de Navio" (L. Gonzaga/Zé Dantas) na voz de Maria, é realmente se 
sentir em paz com a música nordestina.  

O CD possui dois pot-pourris, ambos com o dedo e a inspiração do Rei 
do Baião: no primeiro temos as canções "Nem Se Despediu de Mim" (L. 
Gonzaga/J. Silva), "Sabiá" (L. Gonzaga/Zé Dantas) e "Olha pro Céu" (L. 
Gonzaga/J.Fernandes). No segundo temos: "Noites Brasileiras" (L. 
Gonzaga/Zé Dantas) e "Qui Nem Jiló" (L.Gonzaga/H. Teixeira) ..."se a 
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gente lembra só por lembrar / do amor que um dia a gente perdeu..."). 
Desta última quem não se lembra?  

Maria da Paz mostra também suas parcerias de temas românticos com 
Jota Moreno e Fátima Romero, arranjadas pelo pianista Bira Marques, 
que dá um toque mais "clássico" às canções, deixando suas formas 
mais leves.  

Serviço:  
"Meu Lugar"   
Maria da Paz  
Independente  

 
1- Pot-pourri - Nem Se Despediu de Mim (L. Gonzaga/J. Silva), Sabiá (L. 
Gonzaga/Zé Dantas), Olha pro Céu (L. Gonzaga/J.Fernandes)  
2- Meu amor meu amorzinho (Maria da Paz/Jota Moreno)  
3- Estrada de Canindé(L.Gonzaga/H. Teixeira)  
4- Apaixonada eu tô (Maria da Paz/Jota Moreno)  
5- Meu Lugar (Maria da Paz/Fátima Romero)  
6- Kalú (H.Teixeira)  
7- Roendo Unha (L. Gonzaga/L.Ramalho)  
8- Pessoa (Maria da Paz/Jota Moreno)  
9- Riacho de Navio (L. Gonzaga/Zé Dantas)  
10- Pot-pourri - Noites Brasileiras (L. Gonzaga/Zé Dantas), Qui Nem Jiló
(L.Gonzaga/H. Teixeira)  
11- Coração de Beija-flor (Maria da Paz/Fátima Romero)  
12- De volta pra você (Maria da Paz/Jota Moreno)  

JMP Produções/SP   
(jocelyne@uol.com.br)  
Home page: www.mariadapaz.com  
Fã Club e  
Caixa Postal:179/06801-9670 - Embu das Artes/SP  
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