
K átia F reitas

A solista dos anjos interpreta 
a Psicologia da vida urbana

Cantora cearense aposta na qualidade com o 
lançamento do seu primeiro CD independente e se 
habilita a consquistar o mercado fonográfico brasileiro.

E n tre v is ta  co m  
K á tia  F re ita s  no  d ia  

11.07.96 
P ro d u ç ã o :

Em anuel Furtado, 
Fa b io la  N ascim ento  e 

Sérg io  R ipardo  
A b e rtu ra : 

A na M ary C ava lcan te  
Fo to :

Fran c isco  B an d e ira  
P a rtic ip a ç ã o : 

A n a  C e c ília  M esquita, 
A na M ary C ava lcan te , 

D ante A ccio ly , 
Em an uel Furtado, 
E rick  G u im arães, 

Fab ian a M oura, 
Fab io la  N ascim ento, 

G io van a de Pau la , 
Ism ael Furtado, 

Rodrigo  de A lm eida, 
Sérg io  R ipardo  e 

S ílv ia  B e ssa

pa lavra  é bela. K átia  M aria  sente a v ida  
X r Ê  nela. V ai cam inhando  e seguindo  a  can- 

w  ção. Q uem  sabe  faz  hora. A palavra  soa. 
r K á tia  F reitas can ta  a Ig re ja  o n d e  os hom ens dizem  

“am ém ” e, em  nom e de D eus, enriquecem . A palavra  
não é à toa.

D a infância , a rad io la  P h illip s a in d a  toca  
m úsicas de R oberto  C arlo s n a  m em ória  e a garo ta  
en sa ia  os p rim eiros passos ao lado do  can tor R oberto  
L eal. O  C o lég io  P io  X  ab rig o u  seu dese jo  p ro fiss io 
nal: se r p ro fesso ra . D o ou tro  lado d a  rua, a Ig re ja  do 
co ração  de Jesus escondeu  o sonho  de m enina: ser 
so lis ta  das m issas.

A  re lig ião  con tribu iu  p a ra  sua  form ação  e s
p iritu a l e artística . O  g rupo  de jo v en s  do  C olég io  
C earense  fo i o p rim eiro  espaço  de louvor à  m úsica. 
O  m o v im e n to  S h a lo m , d o  q u a l fo i u m a  das 
idealizado ras, o p rim eiro  espaço  de con testação  ao 
dogm atism o  cató lico . O  fo rm ato  de em presa  que o 
g rupo  adqu iriu  afastou  a  filha  pródiga. A njos de 
p ed ra . A  jo v e m  foi can ta r em  ou tras bandas.

A  fam ília  lhe deu m uito  m ais que  os valores 
fundam entais d a  é tica  e d a  honestidade. D eu-lhe um  
pai que  to cav a  v io lão  e um  irm ão com positor, além  
do  tio  fabrican te  de rabecas. E , na alfabetização dada 
p e la  m ãe dona-de-casa , a  m en ina  aprendeu  o bê-a- 
b á  d a  m úsica. T au rin a  filha  d e  peixes.

Foi na U n ivers idade  Federal do C eará que 
K átia  F reitas ganhou  voz. A s calouradas do  Centro 
de H um anidades foram  os cam arins dos shows 
m usicais n a  C oncha A cústica . Form ou-se psicóloga 
em  dez  anos e, ho je , a v ida  é o d ivã de suas com po
sições. V ida, louca, vida. V ida  breve.

D entro  dessa brev idade, K átia  chega aos 
tr in ta  anos com  o reconhecim en to  da crítica. O 
sucesso  atual, po rém , não a  fez  esquecer o B lue Bar, 
redu to  gay que e la  transfo rm ou  em laboratório  no 
início d a  carreira. N ão  a  fez  esquecer o prim eiro show, 
Ká(o)ti(ká), no T eatro  A rena. N ão  a fez  esquecer o 
C irco  V oador, onde form ou a  banda “V ez po r O utra” 
com  o  gu itarrista  Z é  E ugên io . N ão  a fez  esquecer que 
todas as vaidadezinhas da humanidadezinha su
cumbem diante do infinito nu. C abeça nas estrelas 
e p é  no  chão.

C am inhando  dessa form a, g ravou o prim eiro 
C D . Q ueria  um  trabalho  com  “sua cara” . O  “prim eiro 
filho” nasceu . Independen te , com o sua personali
dade. Im perfeito , com o sua  pessoa. Enfim , autob io
gráfico . E hum ano. Às vezes, sou só dor. Às vezes, de 
amor, sou um sol. E sse é o  g rande charm e. Eu quero 
saber onde vai dar a m inha sorte. E ssa é a  grande 
dúvida.

A s in fluências d a  m úsica  negra de A retha 
F rank lin  e dos brancos tup in iqu ins C aetano V eloso 
e D javan  apon tam  p ara  o estilo  po p  rock. A intuição 
fem inina aponta para  o eixo R io-São Paulo .Ah! Eu me 
mostro, quem me vê?  O dese jo  sublim inar de todo 
m orta l ap on ta  p a ra  o sucesso  nacional. A  estrela 
sobe. E  se cham a K átia  F reitas. Porque, ela m esm a 
diz, “artista  d a  te rra  é m inhoca” .

A rtista  que  fica  n ervosa  antes de subir ao 
palco . A  d ram atic idade  dos gestos revela  um a 
inquietude in terio r n a  busca  da perfeição . O  olhar 
m eio  de lado , o espelho  de um a alm a tím ida, mas 
afoita. P essoa  com um  de pele  b ranca  e alm a transpa
rente. M ulher que am a, que  chora, que ri. Q ue tem  
m edo e  vai can tando . Ser hum ano. P or isso m erece 
essas páginas. P o r ela, essas palavras. Bendita a 
palavra  farta.



Kâtia Freitas Entrevista

Kátia Freitas foi entre
vistada no  dia 11 de 
ju lho , à tarde, no  res
ta u ra n te  d a  A sso 
ciação de D ocentes da 
U FC  (Adufc). na área 2 
do  Centro de H um a
nidades

Um  integrante da equ i
pe de produção  estava 
tão ansioso an tes do 
in ício  da entrevista, que 
se atrapalhou na hora 
de testar o  g ravad o r 
d izendo erroneam en 
te o  dia da sem ana.

22

Entrevista - Pra iniciar, eu queria 
lembrar que você confessou (para a 
equipe de produção da entrevista) que 
teve umaforte influência da suafamí
lia católica e que desde a sua infância 
você conviveu nesse ambiente em que 
a religião era fundamental, influenci
ava bastante o comportamento, a con
duta dos seus pais e de seus irmãos, e 
que seu sonho era ser solista da missa 
da Igreja do Coração de Jesus e eu 
queria que você resgatasse...
K átia  - Naquela época, naquela épo
ca. (risos)

Entrevista - Eu queria que você resga
tasse um pouco esses momentos com 
a família, com a religião, emque você 
estudou num colégio católico, partici
pou de um grupo de jovens católico. E 
o que marcou nesses primeiros anos 
em relação à religião. em relação à fé  
cristã.
K átia - Pois é. Eu tive uma formação 
católica muito... Ela foi mais que pa
dronizada, mais que dentro dos pa
drões católicos. Porque lá em casa a 
gente não é muito assim... Nem minha 
mãe, que é a pessoa que mais conduz 
isso na família, ela não é tipo beata que 
frequenta igreja (com ênfase), 
sabe? Ela é mais uma pessoa de 
muita fé. E eu acho que a fé dela é 
o que move mais. E na minha 
família muito mais que os valores 
cristãos, digamos assim, tem mui
to forte essa coisa da honestidade, 
da ética, sabe? Da força, da fé 
mesmo. Acho que foi o que 
passou mais pra mim da minha 
educação que eu guardo, que eu 
acho fantástico dos meus pais, da 
minha família, foi sempre essa 
valorização da honestidade, sabe?
Da verdade acima de qualquercoisa 
e do trabalho. E  do estudo.

Meu pai e minha mãe quando se 
casaram eram muito novos e não ti
nham nada, né? Quando eles se casa
ram, eles não tinham nada, pratica- 
mente a roupa do corpo. E eles cons
truíram tudo, que eu acho que é muita 
coisa que eles construíram... Constru
íram uma família legal, porque... Se 
fala muito mal de família hoje em dia, 
né? Falar que você é tipo família, é uma 
coisa até negativa hoje cm dia. Porque 
o legal é não ser família, legal é destruir 
família. Eu acho que a família como 
controle social, como repressão, con
tribui muito pra prender muita gente, 
pra controlar muito a vida das pesso
as. Mas no sentido de família no espa
ço onde você possa aprender, que é o 
primeiro espaço que você aprende a se 
relacionar com as pessoas, que você 
aprende a sua visão de mundo, acho 
que é o espaço fundamental onde se 
forma a personalidade da pessoa.

Enfim, os valores fundamentais,

acho que nascem nessa construção da 
família. Eafamília também como uma 
construção, como uma relação dia-a- 
dia, que também cresce e também 
evolui, eu acho superimportante. E 
como um espaço onde a gente se 
protege, né? Onde a gente pode cres
cer j unto. E eu tenho a sorte de ter uma 
família muito legal, que eu amo muito 
e que eu admiro por essa força, por 
essa garra de ter construído as coisas 
com honestidade, com ética, sabe? E 
isso eu preservo e acho que é intocável 
na minha vida. (pausa) Não sei se eu 
desviei um pouquinho do assunto?!

Entrevista - Você participou do início 
do movimento Shalom (grupo católi
co carismático), aqui, em Fortaleza. 
Você fazia parte, organizava a bibli
oteca do Shalom. Hoje você diz que o 
Shalom virou uma empresa...
K átia - Humhum...

Entrevista - Essa sua experiência, 
essa sua iniciativa em participar do 
movimento Shalom fo i influenciada 
por seus pais?
K átia - Não, de jeito nenhum. É, até 
foi uma coisa...

% ..) éo espaço 
fundamental onde se 

forma a personalidade 
da pessoa. Enfim, os 

valores fundamentais, 
acho que nascem nessa 
construção da família”.

Entrevista - Como você fo i levada a 
isso?
K átia - Pois é. Mais pelo colégio, essa 
coisa de influência, assim: “Ah, va
mos participar do grupo de jovem ”. 
Nem sei direito como foi que come
çou. M as meus pais nunca me força
ram a esse tipo de coisa, não. Eu fiz 
primeira comunhão, fiz crisma, fiz 
todas essas coisas que tem direito 
(risos) ou dever. Essa coisa do grupo 
de jovem  foi totalmente do colégio, 
né? Nem sei direito como começou.

Eu acho que na época, avaliando 
hoje, eu acho que era uma forma de 
estar mais em conjunto com as pesso
as. Eu sempre fui uma criança muito 
presa, uma adolescente também mui
to presa. Eo grupo de jovem da gente... 
Eu fui pra um encontro, que era o 
Despertar. Então sair dc casa e passar 
o fim de semana fora e tinha muito a 
coisa da música já  nessa época. Inclu
sive, tem o baixista, que foi o baixista

que tocou comigo no meu primeiro 
show, que foi aqui no pátio daUniver- 
sidade (UFC) e que hoje é contrabai
xista da orquestra sinfónica de São 
Paulo. Esse cara era do grupo de jovem 
também. Ele tocava violão e a relação 
com ele, e a gente tocar nos intervalos 
do encontro, isso era o que era o mais 
interessante pra mim, né? E começou 
daí. Agora o Shalom, é porque na 
época, não eu propriamente, não pro
priamente o meu grupo, mas a Pasto
ral, que era um grupo mais avançado 
do pessoal que já  tinha saído do colé
gio e tava na universidade, mas que era 
a Pastoral mais ou menos que coman
dava os outros grupos, que organizava 
os encontros, fazia palestras e tal. 
Esse pessoal, junto com o grupo de 
outros colégios, é que tava formando 
o Shalom na época.

Entrevista - Isso fo i mais ou menos 
em qual ano?
K átia - Isso foi em 82. E eu acabei me 
engajando por conta de participar 
daquela história. E não organizei a 
biblioteca, eu trabalhavanabiblioteca 
aos sábados. Mas era uma coisa que 
estava nascendo, precáriae tal. E hoje 

não. Como se vê, já  se transfor
mou numa empresa. Nem sei como 
é que ktá assim...

Entrevista - Kátia. o que mais te 
atraia nesses grupos de jovens, 
era a música?...
K átia - Eu não sei. Tu acredita que 
eu não sei (risos) o que que me 
atraía... Eu acho que foi mais as
sim: “Ah! Vamos participar e 
tal...” Eu tinha o hábito de entrar 
na capela, sempre (com ênfase), 
na capela do colégio, sempre quan
do eu chegava e quando eu saía. Eu 
tinhao hábito de fazer isso. E fazia 

muito bem naquela capelinha. Eu gos
to de capela, gosto mais do que igrejas 
enormes, sabe? E eu não sei. O conví
vio com as pessoas é que me chamou 
pralá. Acho que foi isso. Acho que foi 
conviver. Tinha os encontros de finais 
de semana, que saía todo mundo do 
grupo de jovens. Era uma maneira de 
eu sair também. Era uma prática, na 
verdade, da época. Que você nem sabe 
direito por que você vai entrando, mas 
você acaba entrando.

E era uma prática que, apesar de 
estar lá n e la  eu questionava um boca
do, já  na época A gente também sofria 
um pouco com essa coisa de estar 
num... Tem certas coisas que a gente 
não concordava. Eu me lembro da 
gente ter saído de au la  eu e um amigo 
meu, e ele chorando porque ele não 
concordava com certas coisas, e o fato 
dele não concordar, parecia que ele 
estava pecando, entendeu? Então ti
nha essa noção de pecado muito forte



Entrevista Kátia Freitas

e depois foi destruída totaimente na 
minha vida, né? Eu também nunca 
concordei muito com isso, também 
nunca concordei com essa coisa da 
confissão, de você ter intermediário 
entre você e Deus. Com essa íystória 
de só padre poder rezar missa. Então 
os padres é que detêm o poder do culto 
na Igreja Católica... E outras coisas: a 
coisa da submissão da mulher, eu não 
concordava com isso, sabe? Eu acha
va, ainda acho que a Igreja Católica 
errou quando elanão começou a adap
tar os textos à evolução dos tempos, 
né? Então, tem certas coisas que são 
vistas ao pé da letra, como se: a sub
missão da mulher...

Entrevista - Mas você expressava 
essa discordância que você tinha na 
época em que você tava no Shalom? 
Kátia - Expressava. E tinha umas 
coisas interessantes. Por exemplo: ti
nha os encontros. Os encontros 
eram aos sábados, e então apaga
vam as luzes e todo mundo ia orar 
em  línguas. E eu achava  
estranhíssimo, por que todo mun
do orava em línguas e eu não orava 
em línguas? Porque orava em lín
guas quem recebia o Espírito San
to. E eu: “Meu Deus, quando é 
que eu vou receber o Espírito 
Santo? (risos) Quando é que eu 
vou orar em línguas?” E eu nunca 
conseguiaorar em línguas. Ficava 
uma pessoa com a mão aqui em 
cima de mim. A gente devia estar 
com os olhos fechados e começa
va todo m undo:44 xiu, xiu, xii...” E eu 
não aguentava, abria os olhos, ficava 
vendo todo mundo e: “Não é possível 
que eu não consiga orar em línguas...” 
E era uma coisa estranha, meu Deus, 
de eu entender, às vezes eu achava que 
isso era meio falso, que não era verda
de, até hoje eu não sei o que era aquilo 
direito, (risos)

Entrevista - Kátia, a sua formação 
religiosa, passada através de seus 
pais, lhe deram valores, como você 
falou, de valorização do trabalho, 
honestidade etc, né?
Kátia - Humhum...

Entrevista - Mas no seu processo de 
amadurecimento, você começou a 
questionar os dogmas da Igreja, não 
fo i isso? E hoje isso se reflete numa 
música sua que é Um Qualquer, onde 
você diz: “Na Igreja, os homens di
zem amém e em nome de Deus enri
quecem Eu queria que você falasse 
como éque está sua visão hoje em dia 
da religião e, particularmente, do 
catolicismo.
Kátia - Eu não gosto muito de insti
tuição. Eu acho que a minha história 
com Deus é mais na questão da religi

osidade, no sentido de “religar-se”, 
entendeu? Mais do que no sentido de 
instituição. Eu não gosto quando essa 
coisa passa pra instituição, eu acho 
que ela sempre perde, sempre toma 
um rumo que é humano, claro, e que, 
como humano, tem uma porção de 
falhas. Eu acho que eu defendo mais 
a relação do indivíduo com o seu deus 
ou com asuaformade espiritualização, 
sei lá, que ele próprio possa criar isso 
e ter, inclusive, os seus cultos, as suas 
orações. Eu vejo muito mais assim.

Eu tenho muita influência, sim, 
cristã. Eu gosto muito do Pai Nosso, 
da oração Pai Nosso. E eu acho tam
bém que as religiões são interessantes 
quando elas promovem essa reflexão, 
esse teu momento mais espiritual. Eu 
acho que é necessário, todo ser huma
no precisa disso. Mas eu acho que a 
prática da Igreja e das pessoas que 
também participam disso é que é

“(...) nunca concordei 
muito com essa coisa 
da confissão, de você 

ter intermediário entre 
você e Deus. Com essa 

história de só padre 
pode rezar missa.”

duvidosa. Então, eu prefiro ficar dis
tante das instituições e questiono a 
Igreja Católica também, que foi e tem 
sido uma das mais cruéis nesse senti
do por conta disso.

Entrevista - Kátia, ainda falando um 
pouco da sua infância, da sua forma
ção católica, em grupo de jovens e a 
vida na sua casa, você disse que, 
contrariamente ao que a gente pode 
pensar, você não teve contato com 
muitos discos, na infância, mas que, 
na sua casa, se escutava muito Roberto 
Carlos... Eu gostaria de saber quan
do fo i que você atentou pra música, 
que músicas marcaram a sua infân
cia principalmente.
Kátia -A  minha infancia ?! É isso: lá 
em casa tinha umaradioIazinhaPM/ips 
(risos) e alguns discos do Roberto 
Carlos. E foi o que ficou mais marcado 
na época, pra mim. Meus irmãos é que 
levavam os discos pra casa, e eu me 
lembro de uma música... Eu acho que 
tem uma música que é a minha lem- 
brançamais antiga, que eu cantei... Eu 
me lembro e eu vejo, falando, cu vejo 
acena, eu dançando em casa, cantan
do essa música. Acho que era a Clara 
Nunes que cantava, que é “Eh!

Baiana...Eh! Eh! Eh! Baiana, baia- 
ninha” (cantando). Eu ficava cantan
do isso dentro de casa. É a minha 
lembrança mais antiga, né? E depois, 
mais na adolescência, já  numa outra 
casa, quando a gente melhorou um 
pouquinho mais de vida, e quejá tinha 
um som National, quehojeé Panasonic 
(risos), agente começou a ou vir outras 
coisas. Aí tinha os meus irmãos, que 
tavam mais velhos e levavam discos de 
rock... Alguma coisa da Rita Lee, a 
(Maria) Bethânia e o Chico (Buarque 
de Holanda) e essas coisas ficaram 
marcadas. E coisas que hoje eu nem 
escuto mais. Porque na época eram 
muito fortes pra mim! Quarteto em Si, 
cantando umas músicas muito bonitas 
e que hoje eu não escuto mais.

Entrevista - Mas você escutava o que 
o pessoal da sua geração escutava? 
Kátia -'Tipo... Não, eu acho que não...

Entrevista - Você falou que escu
tava Bethânia, Quarteto em Si e 
eu... tentando situar cronologica
mente, acho que o que tava em 
moda pro pessoal que era mais 
jovem, devia ser outra coisa, acho 
que o começo do rock naci onal.... 
Kátia - Mas o rock naci onal, não. 
Eu fui pegar o rock nacional atra
sada. Eu escutava mais as coisas 
de fora, né?

Entrevista - Por quê?
Kátia - Porque nessa época eu 
não tinha muito essa coisa de cu

riosidade de ir atrás de disco, eu não 
tinha dinheiro, eu não pegava em di
nheiro. Hoje todo mundo tem dinheiro 
na mão. Qualquer menino de 12 anos, 
ele tem dinheiro, ele vai numa loj acom 
o pai no Iguatemi (shopping center de 
Fortaleza) e compra o disco que ele 
quer, né? Malhação (novelajuvenil da 
Rede Globo), Timbalada (grupo mu
sical da Bahia), essas coisas todas. E 
eu, não, eu nunca tinha acesso a dinhei
ro pra chegar e comprar o que eu 
queria. Eu nem tinha essa relação com 
o consumo, na época. Era uma coisa 
muito precária mesmo, nesse sentido. 
Então era mais o que vinha. Os meus 
irmãos que já  tavam mais na rua é que 
traziam os discos. Aí passou de tudo 
pelos meus ouvidos: Led Zepellin, 
Pink Floyd, Yes (grupos de rock in
gleses da década de 60), Rush (grupo 
de rock canadense da década de 70), 
Janis Joplin (cantora de blues norte- 
americana da década de 60) e o 
Queen (bandapop inglesa da década 
de 80, que teve seu fim  com a morte 
do vocalista Freddie Mercury), que 
foi o que me marcou mais na época, 
e que era o disco que eu pegava 
mesmo e ficava olhando as letras, 
cantando e tal.

Barulhos de carros que 
trafegavam  na A ven i
da 13 de M aio  fizeram  
Kátia a interrom per sua 
fa la . p rin c ip a lm e n te  
quando se tratava de 
carro de som  an un cian 
do sho-ws de forró.

A  equ ipe de p rodução  
fez a pré-entrevista com  
Kátia Freitas na no ite do 
dia 30 de m aio, em  sua 
casa, próxim a ao  p ré
d io  do Banco  Central.
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Kátia Freitas Entrevista

N a pré-entrevista, Kátia 
disse que recebeu con
vites de duas g ravado 
ras. m as não  reveiou os 
nom es. Fez apenas no 
dia da entrevista.

Sim ples, a cantora ves
tiu um a ca lça jeans des
b o tad a , um a cam isa 
b ranca de a lg od ão  e 
sapatos pretos, no dia 
da entrevista.
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Entrevista - E nessa época que você 
teve contato com tantas músicas, tão 
diferentes, desde MPB até rock, rock 
nacional, rock estrangeiro, quando 
fo i que você se deu conta, ou se você 
se deu conta, do quanto a música ia 
marcar a sua trajetória, a sua vida? 
Kátia - (silêncio) Eu me dei conta 
disso... Eu acho que já  foi aqui na 
Universidade, que eu me dei conta de 
que realmente eu não podia fugir dis
so, que era uma coisa que eu tinha 
muito desejo de fazer e que me fazia 
muito bem. E que eu sentia que eu fazia 
bem também. Essa certeza veio na 
Universidade, mas eu até já  contei 
pros meninos (referindo-se à equipe 
de produção) que eu já  me escutava 
quando criança e achava que eu canta
va direitinho, sabe? M as como é que 
você vai colocar isso pras pessoas, né? 
Como é que você vai colocar tua von
tade tão pequcninha, geralmente a cri
ança é tão... Hoje em dia eu acho que 
não, mas na minha época era tão ali, no 
canto. Ninguém presta muito atenção 
no que ela tem pra te dizer ou pra 
manifestar. Então, como é que eu 
poderia colocar isso?

Então, eu me lembro que eu 
ficava cantando perto do meu pai, 
pra ele dizer que eu cantava bem, 
sabe? E ele não dizia! Eu sabiaque 
eu cantava muito bem (risos), 
entendeu? Eu sabia disso. “Por 
que é que ele não me diz?” Mas na 
Universidade mesmo, que eu co
mecei a conhecer umas pessoas de 
música, e as pessoas começaram a 
dizer: “Ah, por que você não entra 
num coral? Você canta... Você tem 
uma voz afinada, você canta legal, 
você tem uma voz bonita. Por que 
você não faz isso?” E eu fui me forta
lecendo pra fazer realmente, pra deci
dir realmente que isso era o que eu 
queria da minha vida. Foi um processo 
longo isso.

Entrevista - Você ingressou na Uni
versidade cedo, aos 16 anos, no Curso 
de Psicologia. Como fo i essa escolha 
do Curso de Psicologia, já  que você 
tendia mais pra arte, pra música? 
Kátia - É, Psicologia, eu acho até 
bem mais próximo. Tem coisas mais 
complicadas. Belchior (cantore com
positor cearense), acho que fez 
M edicina, né? (risos) M as eu queria 
uma coisa na área de Humanidades. 
Eu acho que já  tinha pelo menos essa 
noção de que a minha históriaera mais 
próxima da área de Humanidades, 
que tá mais próxima também das 
Artes. E eu tinha muita vontade de ser 
professora, até hoje é uma coisa que 
eu gosto. Não sei se é porque eu gosto 
de público, mas é uma coisa que eu 
gosto. De falar pras pessoas, de pas
sar as coisas que eu sei, o pouco que

eu sei, passar pras pessoas. Eu gos
to, sabe?

E eu gostava de ensinar desde 
pequena e achava que Psicologia tinha 
a ver com isso, com trabalhar com 
criança... Não sei. Acho que foi numa 
novela que eu vi, que tinha uma psicó
loga, e eu me identifiquei muito com 
essa psicóloga da novela. Acho que foi 
a primeira vez que eu ouvi falar em 
Psicologia. Daí eu queria ser psicólo
ga. Eu queria também fazer vesti bu 1 ar 
pra música, mas ia ser uma coisa muito 
outside na época. Psicologia já  era, 
entendeu? E música seria mais ainda. 
Seria uma loucurafazer música, láem 
casa. Então eu fiz Psicologia e não me 
arrependo, porque eu acho que é um 
curso que me deu muita coisa. Acho 
queaUniversidademedeuaté mais do 
que propriamente as salas de aula, 
sabe? No convívio.

Entrevista - Kátia, o Curso de Psico
logia acabou tendo pra ti um valor que 
fo i além do acadêmico. Ele acabou te

inserindo no meio, na profissão de 
música, na música, né? Como fo i essa 
experiência tua na Universidade? 
Kátia - É como eu tavafalando. Tinha 
o Álcio que fazia Psicologia também 
na época e ele já  trabalhava com mú
sica, compositor, já  era conhecido, 
tinha feito shows. E a gente sempre 
vinhaaquiproC.A. (Centro Acadêmi
co). Eu também participei do movi
mento estudantil, fui do Centro Aca
dêmico. E a gente ia pro CA, ficava 
vendo o pôr-do-sol lá de cima, tocan
do violão, mesmo aqui no pátio, e foi 
mais ou menos assim que a gente 
começou... Quer dizer, a gente come
çou não, eu comecei a cantar e a ter 
contato com essas pessoas que faziam 
música na época. E o Álcio me convi
dou pra cantar numa calourada do 
DCE (Diretório Central dos Estudan
tes), na Faculdade de Direito. Foi a 
primeira vez assim que eu... E eu 
cantei descalça! E engraçado. Só tem 
uma foto disso. Eu cantei descalça.

Entrevista - E no curso, na Universi
dade, você cantava onde, em festi-

“Acho que foi numa 
novela que eu vi, que 
tinha uma psicóloga.
(...) Acho que foi a 

primeira vez que ouvi 
falar em Psicologia. Daí 
eu queria ser psicóloga.”

nhas, quando tinha algum evento, 
calourada?
Kátia - Hum-hum. (Depois de beber 
água) É, teve essa calourada do DCE, 
que eu cantei, mas a gente cantava 
informalmente aqui. E depois que o 
Álcio me chamou pra participar dessa 
calourada, aí as coisas foram começan
do, eu participei do Festival Univer
sitário e fui começando a participar de 
uma coisa aqui e ali, até que eu resolvi 
fazer o meu primeiro show. Mas isso, 
antes, eu acho que o momento mesmo 
que eu botei o pé nessa história, de 
estar mais decidida a cantar foi no 
último dia do Circo Voador (promo
ção de shows musicais com artistas de 
todo o Brasil), aqui na cidade, e eu 
tinha ido ver vários shows no Circo 
Voador. O Circo Voador tava movi
mentando muito a cidade na época. 
Isso não é do tempo de vocês (risos). 
Mas o último dia eles abriram pra 
qualquer pessoa que quisesse cantar...

Entrevista - Kátia, você considera que 
esse seu ingresso aqui na Univer
sidade mudou o seu referencial de 
vida. E você concluiu o curso de 
Psicologia após dez anos. E foi 
nessa época universitária tam
bém que ocorreram os seus pri
meiros shows, as suas primeiras 
experiências musicais. Você de
clarou ainda que a área de Huma
nidades tem muito a ver com essa 
questão da Arte. Então eu gosta
ria de saber de que modo esses 
seus conhecimentos sobre apsiquê 
humana se refletem hoje nas suas 
composições.
Kátia - De uma maneira muito 

natural. N ada muito pensado: “Eu 
vou falar sobre tema tal ou não sei o 
quê”, entendeu? Mas de uma maneira 
muito natural de como isso interferiu 
em mim, como pessoa. Eu sou uma 
pessoa que pensa muito e eu acho que 
pensar não é um privilégio dos erudi
tos, dos intelectuais. Isso eu falo tam
bém na música Um Qualquer. Eu 
sempre brigo um pouco com essa 
intelectualidade pedante, sabe? Eu 
não sou uma pessoa de muita cultura, 
não tenho muita erudição. Não li 
muitos livros, nem na época da Uni
versidade. Eu lia mais os resumos, e 
usava muito mais o meu pensamento 
e a minha criatividade na época, pra 
fazer os testes, porque eram todos 
subjetivos. E, então, de uma maneira 
muito natural, das coisas que eu pen
so... Claro, que meu pensamento foi 
muito influenciado pelos conheci
mentos que eu tive na época da Uni
versidade. M as é muito do meu exer
cício de pensar. Tem muito menos a 
ver com os livros, muito mais com a 
atividade mesmo de observar o mun
do e as pessoas.
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Entrevista - Que tipo de influência 
você recebeu na música em si, através 
de outras músicas? Você falou que na 
infância ouvia mais aquilo que chega
va até você. Nesse momento, você já  
começava a estudar, a procqrar se 
informar sobre... ?
Kátia - Sim, foi aí quando eu comecei 
a ir buscar...

Entrevista - Que tipo de influência 
você buscou?
Kátia -Não, aí eu busquei muita coisa. 
Eu continuava não tendo discos, não 
tendo dinheiro (risos). E tinha uma 
prima minha que tinha muitos discos 
e eu escutava os discos dela. Então, 
tinha de tudo: tinha Marina (Lima, 
cantora e compositora carioca)y que 
foi uma pessoa que eu curti muito e 
curto até hoje. E uma pessoa que eu 
acompanho o trabalho dela mesmo. 
Acho uma artista muito digna e muito 
coerente durante a carreira dela 
toda. Djavan (cantor e composi
tor alagoano), eu escutei demais 
Dj avan! Pra mim, escutar Dj avan 
e aprender a cantar as músicas do 
Djavan era o estudo. Porque o 
meu estudo foi mais de prática.

Quer dizer, eu sou uma canto
ra, digamos, hoje menos intuitiva 
do que antes, porque eu nunca 
estudei música. Então a minha 
maneira de estudar... Eu tive que 
criar os meus métodos. De acordo 
com as minhas possibilidades. 
Então, eu aprendi a cantar as 
músicas dele, que têm muita vari
ação rítmica e melódica. Isso,pramim, 
era um estudo. Cada música que eu 
aprendia dele era um treino de afina
ção... E eu só me sentia segura, por 
exemplo, pra cantar uma música, quan
do eu conseguia cantar ela sozinha, 
sem acompanha-mento, sem nada. E 
não sair do tom. “Ah, agora eu real- 
mente sei cantar essa música”. Por
que o acompanhamento te dá supor
te, porque ali tem umas passagens 
melódicas. Que é a harmonia que te 
segura, que te conduz. E, às vezes, 
quando você não tá insegura (na 
verdade, ela quis dizer: quando você 
não está segura) na música, sem a 
harmonia, você fica meio sem saber 
pra onde é que você vai.

Entrevista - Mas você se sente preju
dicada de alguma forma por não ter 
tido esse embasamento teórico de 
música formal?
K átia - Hoje eu sinto. Eu sinto e eu sou 
meio preguiçosa porque eu já  poderia 
ter aprendido a tocar violão direito, 
que eu não sei tocar... Porque sou 
afoita! Eu só faço música porque eu 
sou afoita. Eu aprendo dois acordes e 
j  á quero fazer a música, (risos) Enten
de? Então, eu acho que eu comecei a

compor muito por isso. Por uma 
necessidade de dizer, de transformar 
as coisas que eu escrevi em música e 
de criar. E também porque eu sou 
afoita. N ão espero muito esse conhe
cimento teórico para poder criar. 
Agora eu sinto falta, eu sinto vontade 
de tocar bem violão, eu sinto vontade 
de saber a harmonia, pra poder com
por mesmo, para me dar mais supor
te pra compor.

Entrevista - Um dos laboratórios que 
você aponta na sua formação musical 
fo i o Blue Bar, um reduto gay, onde 
você fazia apresen-tações às sextas- 
feiras, que foijustamente o seu colega, 
o A leio, que conseguiu isso pra você... 
Kátia - Sexta e sábado...

Entrevista - Então eu queria saber... 
Você disse que sempre gostou de ter 
contato com o público, do palco. Essa

experiência do bar, embora o público 
estivesse disperso e não dando muita 
atenção geralmente ao que você tava 
cantando, a sua presença, is so fo i um 
desafio nessa sua busca de agradar 
o público, de fazer o seu trabalho 
melhor?
Kátia - Mas foi justamente o contrá
rio. No Blue Bar era um espaço onde 
as pessoas prestavam atenção ao ar
tista. Isso que foi muito legal, porque 
eu cantava uma hora e era um show, na 
minha cabeça era um show. Na cabeça 
das pessoas era um show também. 
Porque elas prestavam realmente aten
ção. Era um espaço diferente.

Então, eu considero importante 
porque foi um laboratório onde eu 
pude criar, onde eu pude realmente 
cantar livremente, improvisar, mc 
maquiar e me fantasiar um pouco, de 
rolar no chão... Enfim, foi um labora
tório. E as pessoas curtirem isso, dar 
atenção pra isso. Blue Bar foi um 
espaço que eu considero importantís
simo, porque hoje os bares... A mú
sica é mais de fundo. Hoje não, os 
bares geralmente são assim: a música 
é uma música de fundo. E no caso do 
Blue Bar, não. Tinha um palco e as 
pessoas curtiam e mandavam bilhe

tes... Eu acho que eu ainda tenho 
alguns bilhetes da época, todos em 
guardanapo, da época do Blue Bar. 
Eu adoro papéis! Eu guardo todos 
que me dão!

Entrevista - Seus pais assistiam aos 
seus shows lá no Blue Bar?
Kátia - Eles foram no primeiro dia 
porque eles precisavam saber onde é 
que a filha deles ia trabalhar, de noite, 
não é? Num bar! (risos) E eles foram. 
Foi até uma prima minha do interior 
também com eles. E o palco era assim: 
tinha uma árvore à esquerda do palco 
e eles ficaram logo atrás da árvore. E  eu 
cantei o tempo todo atrás da árvore, a 
árvore me separando deles, com ver
gonha, porque eles tavam lá me vendo 
cantando.

Entrevista - Qual era o repertório? 
Kátia - (Silêncio) Vixe!... Repertório 

de noite: tinha Tigresa, tinha 
Qualquer Coisa, “Você me tem 
fácil demais, mas não parece 
cap az” (cantando), can tav a  
também nessa época.

Entrevista - Kátia, você tinha co
locado que, quando você sentiu 
mais forte a presença da músi- 
ca,que era aquilo mesmo que você 
queria fo i no último dia de uma 
apresentação no Circo Voador, 
em 86. Essa apresentação, pelo o 
que você mesma disse, teve uma 
repercussão muito boa, tanto que 
você recebeu um convite do Fausto 

Nilo (arquiteto e compositor-letrista) 
pra participar da gravação de um 
disco. Quando fo i que você entrou 
pela primeira vez num estúdio e a 
sensação de estar gravando um dis
co, ainda que não fosse o seu?
Kátia - Certo. Esse dia lá no Circo 
Voador, acho que foi o dia que eu... 
Meu ato de coragem, assim, mais 
forte. Não sei. Pelo menos na época foi 
um ato de coragem, eu que não era 
conhecida, simplesmente subir prum 
público enorme e cantar. E era o Álcio 
que me acompanhava na época. E ele 
não tava! Eu me lembro que liguei, do 
telefone público: “Vem pra cá, porque 
eu quero cantar e eu preciso de ti!” E 
ele: “Eu não posso ir”. Aí ia passando 
o Zé Eugênio, que é um guitarrista e 
que hoje mora na Alemanha... E eu 
disse: “Zé, tu toca comigo?” E ele 
disse: “Toco”. E agente foi ensaiar, ali 
nas arquibancadas, e a gente subiu e 
cantou... Essa músicada Marina e uma 
música do Álcio. E não foi pro disco 
do Fausto Nilo. O Luís Miguel, que é 
baixista, me indicou pro Ricardo 
Augusto, que tava fazendo um disco 
na época, e que foi o primeiro disco 
gravado e produzido aqui, em Forta
leza, pra ele me convidar, né? Ele

“(...) sou uma pessoa 
que pensa muito e acho 

que pensar não é um 
privilégio dos eruditos 
...) brigo um pouco com 

essa intelectualidade 
pedante, sabe?”

O  discurso oral de Kátia 
Freitas é cheio  de “né?". 
"assim " e “sab e ?". A  
cantora gesticula m ui
to com  as m ãos e  os 
braços.

Ela bebeu água mineral 
ao longo da entrevista, 
servida pelo professor 
Ronaldo Salgado. O  som 
da água caindo foi cap
tado com o um a “tem 
pestade" pelos gravado
res próximos ao  copo.
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N a p ré - e n tre v is ta , 
Kátia disse que achava 
sua história de vida co 
m um  e desinteressan
te para ser con tada á 
Revista. Ela repetiu essa 
observação  no  d ia  da 
entrevista.

Um a história cu riosa 
de in fân cia  da c a n to 
ra - "M eu irm ão queria 
m e enfo rcar q uan do  
eu nascesse, d e  c iú 
m e", lem bra, rindo .
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indicou: “C onvida essa menina” . E 
ele me convidou pra cantar uma 
música, eu acabei cantando duas. E 
foi fantástico!

Agora eu entrei num estúdio, acho 
jque antes do d isco  do R icardo 
Augusto, pra gravar um jingle. Acho 
que foi um jingle que nunca saiu, que 
é super bonito, que era pro Canal 10 
(Televisão Verdes Mares, retrans- 
missora da TV Globo no Ceará) e que 
eu fazia vozinha de criança, que seria 
a voz da sereia (é a logomarca da TV 
Verdes Mares). Eu acho que foi a 
primeira vez que eu gravei alguma 
coisa. Foi. Acho que foi a época que se 
começou a produzirjngles aqui. Por
que era uma coisa que tava nascendo. 
Estúdio, só tinha o estúdio do Marcílio, 
que era do Quinteto Agreste. Então, 
eu me considero nascendo também 
com os estúdios aqui em Fortaleza.

Entrevista - Kátia, qual era a sensa
ção de participar do primeiro disco 
gravado aqui em Fortaleza?
K átia  - N a época não tinha muita 
noção dessa coisa do “primeiro 
disco gravado” em Fortaleza. O 
que era mais importante era a 
história de eu estar cantando num 
disco, né? Era uma responsabili
dade muito grande... Foi engraça
do, porque eu cantei duas músicas 
e uma delas eu gravei rapidíssimo.
Não era pra eu cantar essa música.
Era pra Tânia Militão cantar...

Entrevista - Quando é que entra a 
figura da Kátia cantora de blues? 
Como é que surgiu isso?
K átia  - Rapaz, tu acredita que até 
hoje eu não sei porque me consideram 
uma cantora de blues\ Porque eu não 
cantei muito ò/Mesnaminhavida,não. 
Eu acho que era muito mais os poucos 
blues que eu cantei, geralmente blues, 
doDjavan ou do Cazuza... muito mais 
que os blues de fora, os blues tradici
onais... Eu acho que essas músicas 
marcaram, a forma de interpretar mar
cou muito as pessoas. E elas me olha
ram mesmo como cantora de blues. E 
eu acho que até hoje tenho um pouco 
disso, mais pela forma como eu inter
preto, que é muito sentimental, muito 
passional, muito visceral. E eu acho 
que isso tem uma relação com o blues, 
que é muito assim, é puro sentimento 
quando você está cantando, improvi
so. Acho que foi muito mais disso. Foi 
mais por momentos, alguns momen
tos, do que mesmo por quantidade. 
Fazer shows de blues, nunca fiz isso.

Entrevista - Kátia, na sua trajetória 
profissional, você participou de fes
tivais, fo i premiada no Festival Uni
versitário em 88, e, em 87, você fo i 
escolhida a melhor intérprete no II

Festival de Camocim (município da 
região Norte do Estado do Ceará). Eu 
queria saber como fo i pra você par
ticipar dessesfestivais e comofoi pra 
você esses festivais em termos de 
enriquecimento profissional.
K átia  - Bom nessa época eu tava... 
Voltando aí um pouquinho ao Circo 
Voador, que o Zé foi tocar comigo e 
depois ele me convidou pra montar 
uma banda. Que foi a banda “Vez por 
Outra”, uma banda que ninguém (com 
ênfase) conheceu (risos). A gente só 
ensaiava e nunca fazia show (risos). A 
gente fez pouquíssimos shows, vez 
por outra mesmo.

Aí, nessa época eu tava aprenden
do a lidar com essa coisa de cantar com 
banda, que c diferente. Você cantar só 
com o violão. Você tem até mais liber
dade pra mudar as coisas na hora do 
que com banda, que são quatro pesso
as. Você aprender a escutar o baixo, é 
um instrumento que é difícil da gente 
escutar e que é importantíssimo numa 
banda. E foi nessa época em que eu 
comecei a ter contato com banda e que

eu comecei a me ligar nesses instru
mentos, essa coisade arranjo, de mon
tar uma música... Isso foi me dando 
muito conhecimento. Essa coisa mes
mo de você ensaiar com uma banda que 
você nunca viu. A gente pensa que é 
uma coisa fácil, mas não é. Dá trabalho 
e era uma coisa nova pra mim. Uma 
coisa que eu aprendi no convívio com 
os festivais. E de ver as outras pessoas 
ensaiando, de pegara música ali, junto 
com os instrumentistas que já  eram 
todos conhecidos c profissionais. 
Tudo aquilo era muito novo pra mim.

A minha relação com a música e 
com tudo que eu faço é de muita 
observação, eu aprendo muito obser
vando. Eu nunca fui de estudar muito, 
como eu já  falei. Eu presto muito mais 
atenção do que estudo. Então, com a 
música foi isso. Eu sempre fiz as 
coisas em relação à música muito aten
ta. Então, desde que eu entrei no estú
dio, eu nunca entrei num estúdio pra 
simplesmente botar minha voze ir-me 
embora. Eu sempre me interessei pela 
técnica, pelos nomes técnicos e, en
fim, por aprender todas essas coisas

“Eu nunca fui de estudar 
(...) Eu presto muito mais 

atenção do que estudo. 
Então, com a música 

foi isso. Eu fiz as coisas 
em relação à música 

muito atenta.”

que envolvem música e até hoje eu 
busco isso. Então isso começou com 
os festivais, né?

Entrevista - A sua participação em 
discos de artistas da terra deixou 
marcas de um forte regionalismo, de 
um olhar bem local do nosso cotidia- 
no? Qual fo i a influência desses artis
tas como Fagner e Fausto Nilo? O que 
eles passaram pra você? O que você 
aprendeu com eles?

Entrevista - Deixa eu só complemen
tar a tua pergunta, Ripardo. Você 
falou que teve influências no início, 
tipo Marina, Djavan, Caetano, o 
próprio blues. Enessa época também 
você cantou com o guitarrista Zé 
Eugênio no Circo Voador eparticipou 
do disco do Fausto Nilo, além de ser 
requisitada para...
K átia  - Do Ricardo Augusto. Fausto 
Nilo, não.

Entrevista -...além de ser requisitada 
pra participar do disco Fotografia, 

também com artistas locais. Você 
também disse que não é uma 
pessoa preconceituosa em termos 
de música, não é isso? Escuta 
qualquer...
K átia  - Não, sou mesmo não.

Entrevista-Então, eu gostaria de 
saber, complementando a per
gunta do Ripardo. qual é a rela
ção que você construiu com os 
artistas da terra.
K átia  - Olha, eu acho que foi uma 
relação muito boa, de muito res
peito, sabe? De muito respeito... 

Eu tenho muito respeito por quem 
faz, seja o que for. Se a pessoa realiza, 
ela tem lá o seu mérito de realizar, 
enfim. Agora gosto e avaliação mais 
técnica do que tem qualidade e do que 
não tem, isso é pra cada um. Assim, eu 
não tenho preconceito realmente em 
relação à música nenhuma. Adoro 
forró, adoro dançar forró. Acho o 
forró de boa qualidade, muito bom, 
muito gostoso. E adoro milhões de 
coisas! Eu falei forró porque geral
mente forró é uma coisa que ficou tão 
comercializada agora, ultimamente, e 
que as pessoas começam a identificar 
forró a música ruim. E não é. Forró é 
uma música nossa e muito boa, muito 
interessante. E eu gosto como... Por
que eu gosto de dançar, eu gosto de 
dançar de tudo.

Que mais, que mais você me per
guntou? Sim! Só explicando o disco do 
Ricardo Augusto com o Fausto Nilo: 
eu gravei no disco do Ricardo Augusto, 
mas é que no pré-lançamento do disco, 
num show que a gente fez no Pirata 
(bar muito frequentado, na Praia de 
Iracema)... Foi um show também
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muito importante na época, foi um 
show com uma produção legal, com 
um bom som e que foi uma coisa que 
foi construída a partir daquele mo
mento, entende?! Porque antes a mú
sica era feita dc uma forma muito 
amadora e eu acho que ainda hoje é. 
Mas, hoje a gente dispõe de mais 
tecnologia, né? Nesse show, o Fausto 
Nilo tava presente e me chamou pra 
participar de um outro show em que 
ele iria lançar o disco dele como Ietrista. 
Ele e o Fernando Brant, lá no My 
Way (bar que funcionava no Iate 
Clube de Fortaleza). E ele me viu, 
achou que deveria ter uma cantora 
nova, uma revelação. N a época eu 
surgi um pouco como isso. Uma re
velação, muito por conta desse con
vite dele. O Fagner tava lá, a Tetti 
(cantora cearense ex-integrante do 
Grupo Pessoal do Ceará), o Nonato 
Luís (violonista cearense, internaci
onalmente conhecido), pessoas que 
já  tinham nome, na época.

Entrevista - Kátia, eu queria que 
você respondesse essa questão 
do seu relacionamento com o pes
soal que faz música aqui, na terra, 
que você não respondeu e, segun
do, esse rótulo de cantora da ter
ra. O que você sente quando lhe 
chamam de cantora da terra? 
Oual é a sua leitura sobre isso? 
Kátia - Geralmente, eu brinco que 
cantor da terra é minhoca! Artista 
da terra é minhoca, né?! Não, mas 
é porque ficou meio chato essa 
história de artistadaterra, sabe? E uma 
vez me chamaram pra cantar num 
show, que era a feira sobre Reforma 
Agrária, lá na Secretaria de Agricultu
ra, e a pessoa que me convidou falou 
assim: “Não, porque é sobre a Refor
ma Agrária e eu queria um show bem 
‘terra’. Eu queria que você cantasse 
um repertório m ais‘terra’. E eu disse: 
“ Olha, eu acho que você não tá enten
dendo, porque... Tu conhece o meu 
trabalho? Meu trabalho é mais rock, 
não tem muito a ver com essa coisa de 
terra que você tá falando” . Aí ela: 
“Não, eu sei, mas tenta fazer e tal” . 
Então eu acho que ficou meio chato 
esse papo de terra, porque eu acho 
que, tudo bem , somos artistas do 
Planeta Terra, somos, né? Somos (ri
sos) . Mas... Porque ficou muito aque
la coisa regional. Tem pessoas até que 
até hoje se ressentem que pra fazer 
músicapop na época era muito difícil, 
como a Mona Gadelha (roqueira 
cearense, hoje radicada em São Pau
lo), que chegou até a ser vaiada num 
festival... Não sei se ela chegou a ser 
vaiada, acho que foi...

Entrevista - Você chegou a ser vaiada? 
K átia - Lá na Praça José de Alencar,

não vaiada, mas mandaram eu descer 
e cantar forró, (risos) M as tambcm o 
contexto do show: foi um domingo à 
noite, cantou Dilson Pinheiro, eu. Eas 
pessoas que tavam lá na Praça acho 
que esperavam um outro tipo de mú
sica. E eu cantei lá Cazuza. Enfim, eles 
não queriam ouvir isso. “Desce daí!”, 
algumas pessoas isoladas. “Desce daí, 
vai cantar forró!” Mas vaiada, não 
lembro não.

Entrevista -Ea relação com o pessoal? 
Kátia - Sim, a minha relação com as 
pessoas é muito boa. Eu acho que as 
pessoas têm um respeito por mim, eu 
tenho respeito por todas as pessoas 
que fazem música aqui. Hoje é mais 
distante, digamos assim. Tinha uma 
época que eu até me unia um pouco 
mais com as pessoas em tom o dessas 
questões mais coletivas, de botar a 
música pra cima, os artistas como um 
todo. Hoje não, hoje eu já  invisto mais

“Sim, a minha relação 
com as pessoas é muito 
boa. (...) as pessoas têm 
um respeito por mim, 
eu tenho respeito por 
todas as pessoas que 
fazem música aqui.”

no meu trabalho, porque eu acho até 
que eu tenho uma prática diferente. 
Comecei a desencantar mesmo com os 
encaminhamentos dessas coisas, sabe? 
Eu acho que a área de música é muito 
desorganizada, não tem um sindicato, 
enfim, é uma categoria desorganizada 
e todas as intenções que se teve de 
fazer uma associação - eu até participei 
na época - foram meio frustradas por 
isso, porque tava todo mundo... Mui
tas diferenças, e difícil de coordenar.

Entrevista - Kátia, a gente sabe que 
existe um preconceito do Sul e do 
Sudeste com relação ao Nordeste. 
Você acha, com a experiência que 
você tem, que é ao estilo musical, ou 
a quem produz? Por exemplo, você já  
não produz uma música regional, é 
pop rock, é diferente do estilo regio
nal. Você sente preconceito?
Kátia - Preconceito de quem?

Entrevista - Do Sul e do Sudeste. 
Kátia -  Já senti.

Entrevista - Às vezes, tem até um 
preconceito regional, né? As pesso
as têm preconceito porque acham 
que você tá adotando um estilo que

não é um estilo nordestino.
Kátia - Tem os dois lados, tem os dois 
lados. E tem o preconceito também 
das pessoas em relação ao que é regi
onal. Tem o pessoal que é mais pop, 
que também renega, repele qualquer 
tipo de trabalho regional. Que eu tam
bém acho que não é por aí, sabe? Tem 
trabalhos interessantes nessa linha. É 
porque ficou meio rançoso essa histó
ria do regional, sabe? Parecia que aqui 
só se podia fazer isso, pareciaque aqui 
era um lugarque não estivesse antenado 
com o mundo... E eu acho que o mundo 
tá tão fácil de se comunicar, as infor
mações giram rapidamente. É impos
sível você não ficar antenado com 
questões gerais. Enfim, a tendência é 
as pessoas, pelo menos que vivem na 
cidade, fazer um trabalho mais urbano 
mesmo. Mas eu não tenho preconcei
to nem contra o regional... Na verdade, 
é eu falei, não tenho preconceito em 
relação à música. Eu gosto da música 

bem feita.
Agora, já  senti preconceito 

pelo fato de eu ser nordestina. E eu 
acho que, às vezes, também a 
gente se coloca um pouco menor 
também. A gente tem medo, né? É 
a questão da colónia mesmo. Pro 
paulista, pro carioca, é chique 
Nova Iorque e Paris. Pra gente, é 
chique Rio e São Paulo. E assim 
vai. E lá pra Canindé, deve ser 
superchique Fortaleza, entendeu? 
Então é questão do colonialismo 
mesmo. O que impera é a cultura 
que tá mandando nos meios de 

comunicação, é o sotaque do jornalis
mo, é o sotaque paulista ou carioca. 
Então, se fala muito mal do nosso 
sotaque... Você tem uma visão muito 
de caricatura em relação ao nordesti
no, da seca. E a gente, eu acho que 
carrega um pouco isso. Eu já  senti 
quando, quando...

Entrevista - Tem alguma situação 
específica em que você sentiu precon
ceito por ser nordestina?
Kátia - Quando eu trabalhei na banda 
Ônix, lá no Piauí, e a gente foi gravar o 
disco lá no “Impressão Digital”, que é 
um dos melhores estúdios da América 
Latina, no Rio de Janeiro. Um estúdio 
enorme, belíssimo. Pra mim foi uma 
experiência muito boa. Eeu cheguei láe 
a banda tinha quatro cantores, dois ho
mens e duas mulheres. A outra cantora 
era piauiense, os outros todos cantores 
eram piauienses. E não foi em relação a 
mim, mas àmeninaque tinhaum sotaque 
muito forte. E eles ficaram dizendo: 
“Olha o sotaque francês que elatem”. Aí 
quando eu fui cantar aminhamúsica, eles 
dizendo: “Olha, essa daí não tem sota
que francês. Essa daí tá querendo ser a 
Leila Pinheiro”. E nada disso! (risos) E 
eu fiquei com raiva...

Antes de afirm ar que a 
m úsica negra é  a me
lhor do  m undo. Kátia ri 
e diz que todo m undo 
vai criticá-la por essa 
d eclaração .

T o d o  sucesso é  tram a
do. o  que não é  tram a
do é o  talento", p rega 
Kátia, referindo-se à sua 
p reocupação  com  qua
lidade do produto.
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A n tes d e  co m eçar a 
entrevista, a cantora fez 
q u estão  de saber os 
nom es d e  todos os par
ticipantes.

Kátia reve la  q u e  seu 
sonho  de consum o é 
ter um a casa na serra, 
o nd e  fosse possível ve r 
as q u atro  estações do 
an o .

28

Entrevista - Você tenta evitar carre
gar no sotaque nordestino?
K átia - Como é?

Entrevista - Quando você está... 
JKátia - Eu tento o quê?

Entrevista - Não carregar muito o 
sotaque nordestino, tornar um sota
que mais nacional?
K átia-N ão, não. Tento não. Eu nunca 
tive um sotaque muito carregado. V ocês 
acham que eu tenho um sotaque muito 
carregado? (risos) Eu acho que eu não 
tenho não. Até as pessoas de fora, às 
vezes, falam. Eu não tenho muito 
sotaque. Eu tenho o jeito, as expres
sões muito carregadas de nordestini- 
dade, entendeu? Eu sou muito nordes
tina nesse sentido. Eu sou brejeira 
mesmo. Eu sou bem cearense nas mi
nhas expressões, muito mais do que 
no sotaque. E quando eu canto, eu 
acho que eu não tenho muito sotaque. 
Mas eu nunca tentei: “Vou tirar meu 
sotaque” ! Não tenho a mínima 
intenção nisso, mesmo porque eu 
acho que eu não tenho muito. Se eu 
tivesse muito, talvez fosse me 
preocupar com isso, nem sei. Mas 
nunca me preocupei.

Entrevista-Kátia, você falou uma 
vez que o público é muito regido 
pela mídia, mas que existem pes
soas que não se submetem a ela e 
que são muito curiosas e que vão 
atrás de cavar coisas que são 
mais interessantes...
K átia  -  (Risos) Andou assistindo 
televisão!... (referência a uma entre
vista que concedeu a TV Verdes 
Mares)

Entrevista - Foi o Manu (Emanuel 
Furtado, da equipe de produção da 
entrevista) que conseguiu a fita pra 
gente! Eu queria que tu falasse se tu 
consideras que teu disco fo i bem acei
to pela mídia ou se as pessoas tiveram 
que ir atrás dele em guetos, enfim, se 
elefaz parte do que a mídia oferece às 
pessoas ou não.
K átia - Sabe que eu tava pensando 
isso antes de vir pra cá?!

Entrevista - Eu tou antenado! (risos) 
K átia  - (Risos) Eu tava pensando que 
j  á não é tanto... E uma raridade, é uma 
coisa pra poucos, porque só teve 
1.000 cópias. Agoraé que vai começar 
as outras 2.000. Então, são poucas 
pessoas, né? C ontando  com as 
pessoas que gravam fitas pros outros. 
São poucas pessoas que têm acesso, 
digamos, ao disco. M as eu acho que 
ela já  começa a não ser uma coisa, 
muito rara, porque toca na rádio, toca 
bem, apesar de tocar especialmente 
numa rádio (Sistema O POVO de

Rádio) ela toca bem como um grande 
sucesso toca, entendeu? Então, eu 
não tenho do que me queixar em 
relação à imprensa, àm íd ia  local.

Entrevista - Kátia, por falar em mídia, 
nos meios de comunicação, como è 
tua relação mais direta com esses 
meios?
K átia  - É a melhor possível. Pra falar 
a verdade, é a melhor possível. Não 
tenho do que me queixar. Essa coisa do 
lamento foi uma coisa que eu nunca 
gostei muito de me lamentar: “Ah! O 
trabalho do artista é pesado, é um 
fardo pesado e tal. E muito difícil, 
muita dificuldade”. Eu nunca gostei 
muito de me lamentar, apesarde sofrer 
muitas dificuldades, mas eu tentava 
resolver essas coisas. E mostrar muito 
mais o lado positivo. Acho que é essa 
a minha maneira de reagirás dificulda
des. E, então, nunca fui muito de me 
lamentar quanto à dificuldade de espa
ço, mesmo porque eu realmente não

encontrei muita essa dificuldade com 
meu disco, sabe? Eu tinhamuito medo 
de, quando eu terminasse o meu disco, 
eu ter que levar ele pras lojas, e sei lá 
como é que eu ia ser recebida. E é 
estranho você levar o seu disco: “Ah, 
escuta meu disco, toca o meu disco”. 
Uma relação meio pedinte. E eu tinha 
muito medo dessa relação. E aconte
ceu tudo contrário comigo.

Entrevista - Tu arriscas dizer por 
quê? Por que é que todo mundo, a 
maioria do pessoal pena pra ter seu 
disco tocado e contigo fo i diferente? 
K átia  - O que se dizia antigamente é 
que os discos que eram feitos aqui não 
tinham qualidade técnica pra tocar em 
rádio. E eu acho que, também, muito 
pelo conteúdo regionalista, sabe?

Entrevista - Você concorda com essa 
avaliação?
K átia  - Eu concordo. A nível técnico, 
eu concordo. Eu acho que hoje é que se 
começa a  se fazer trabalhos tecnica
mente mais interessantes aqui em 
Fortaleza. A nível de qualidade da 
música, isso é outra avaliação. Teria 
que se pegar caso por caso. Mas a nível

técnico, eu acho que era muito precá
rio o que se fazia aqui, o que se produ
zia aqui. E é natural porque a gente tá 
construindo ainda isso, né? Agora é 
que a gente tá começando a ter mais 
cuidado com esse tipo de coisa. E eu 
arrisco dizer por quê? Por que o pro
cesso aconteceu diferente comigo?! 
Eu arrisco, eu acho que o meu disco 
tem uma qualidade competitiva, téc
nica, competitiva. Então, isso facili
tou ele estar nas rádios, tocar.

Entrevista - Isso vale também para o 
público, porque você, numa entre
vista passada, disse que a diferença 
entre o seu disco e o disco de outras 
pessoas é que o seu fo i vendido mes
mo Foram menos cópias, mas fo 
ram vendidas. As pessoas que com
praram estavam realmente a fim  de 
ouvir a Kátia Freitas.
K átia - É, porque, às vezes, as pesso
as me cobram: “Ah! Fulano já  vendeu 
2 mil discos. Você ainda nem vendeu 

os seus mil!” né? Às vezes pesso
as da rádio mesmo, que têm uma 
ansiedade muito grande. Eu tenho 
muita sorte porque nesse proces
so surgiram muitas pessoas, mui
tas. Eu digo muitas porque elas 
valem muito pra mim, não muitas 
em quantidade. Apesar de que o 
público, ele tem me dado muito 
retomo, muito carinho. Isso tem 
sido muito bom, mas apareceram 
umas pessoas que abraçaram um 
pouco o meu disco, sabe?

Entrevista - Kátia, deixa eu só te 
fazer uma interrupção. Antes eu que
ria retornar um pouco e queria que 
vocêfalasse sobre esse processo, como 
fo i que você idealizou a criação desse 
disco. A produção. Como foi, o que fo i 
que passou pela tua cabeça: "Pô, eu 
vou fazer um disco!” Como fo i todo 
esse processo até o produto final? 
K átia - Certo. Deixaeu só terminar de 
responder pra ele. Então como as 
pessoas me cobravam isso, a maneira 
como eu achei de responder a essas 
questões, é porque realmente eu não 
ti ve esse trabalho de andar com o disco 
debaixo do braço, oferecendo aqui e 
ali. Eu não tive. Eu não condeno essa 
atitude, não. Acho, cadaum vende seu 
produto da maneira como quer. Eu não 
sou vendedora. Eu sou uma cantora, 
eu sou uma artista. Então, eu queria 
que meu disco estivesse nas lojas. Não 
em todas, não me interessa estar em 
todas, mas estivesse em algumas lojas 
que as pessoas que tivessem interesse 
pudessem encontrar lá. E foi o que 
aconteceu. Então, esse processo foi 
lento, de início e tá começando a ficar 
mais apressado, as pessoas ‘tão pro
curando mais. Porque vai se expandin
do, mas ‘tão procurando mesmo, pra

“(...) hoje se começa 
a se fazer trabalhos 
tecnicamente mais 

interessantes aqui em 
Fortaleza. A nível de 
qualidade de música, 

isso é outra avaliação.”
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ouvir, pra aprender a cantar, enten
deu? Porque elas querem, né?

Entrevista - A questão da produção 
do disco.
K átia - Bom, quando eu fui trabalhar 
com a Banda Ônix, eu fui por dinheiro, 
né? Eu fui trabalhar mais por dinheiro. 
E depois, claro, que, no processo de 
trabalho, muito mais do que dinheiro 
foi me dado. Porque a gente cantava 
em trio elétrico e em praça pública 
pelo interior do Piauí e do Maranhão 
e foi uma tumê, 24 shows em um 
mês... Eu aprendi muito na época. 
Mas eu fui pra lá...

Entrevista - Cantou música baiana? 
K átia - Eu, na verdade, quando me 
chamaram pra lá, foi pra mudar um 
pouquinho o repertório da banda, pra 
gravar o disco e pra m udar um 
pouquinho do repertório, que era mais 
em cima de lambadas, de axé music. A 
chamada axé music. E eu fui pra dar um 
outro tom pra banda, pra cantar coisas 
diferentes. E eu cantava o quê? Eu 
cantava frevo, eu cantava Rita Lee. 
Mas eu tive problemas sérios lá. Por
que eles me deram liberdade: “Não, 
tu escolhes um repertório, músi
cas balançadas.” Aí lá vou eu botar 
Arnaldo Antunes. Balançadís- 
simo! (risos) E o diretor da banda 
não gostou nada de mim. Achava 
que eu tava influenciando a banda, 
que não sei o quê, que eu tava 
questionando, porque eu tava can
tando um repertório que não era 
muito popular. Então eu tive essa 
dificuldade também lá. E porcon- 
ta, acho que até disso, saí da ban
da. Fui posta pra fora. (risos) Fui 
demitida!

Mas deu praj untar uma grana 
legal na época que eu tava lá e essa 
grana... Quando eu fui pra lá, que era 
muito interessante financeiramente, 
eu já  fui sabendo que eu iria juntar 
dinheiro pra gravar o disco. E isso foi 
em 91. Então, desde 91 que eu tava 
juntando dinheiro, tudo o que eu fazia 
era juntando dinheiro. Gravando 
jingles, produzindo jingles, com o 
Cristiano (Pinho, guitarrista). Foi 
só em 93 que eu entrei no estúdio pra 
gravar. E  quando eu entrei no estú
dio, não entrei de uma forma muito 
planejada não, sabe? Eu tinha sete 
músicas escolhidas e entrei com elas. 
“Eu vou começar a gravar!” Foi as
sim que eu entrei. Eu não tive aquele 
processo todo de p lanejam ento. 
Inclusive, de custo, entendeu? Eu 
fui aprendendo à medida que eu tava 
fazendo. Parece que na minha vida as 
coisas são meio assim.

Hoje, se eu for fazer um disco, 
não. Eu vou saber como planej ar direi- 
tinho. Mas na época não. N aépoca eu

entrei com a cara e a coragem e fui 
gravando essas primeiras músicas e o 
disco demorou dois anos pra ser con
cluído. Por conta de dificuldade finan
ceira mesmo, porque eu optei. Eu, se 
eu pudesse, eu teria bancado total
mente o disco... Eu banquei quase ele 
todo. Já no finalzinho, quando eu tava 
sem fôlego, sem dinheiro, que eu re
corri à (não fu i nem eu, fo i um amigo 
meu, à Fundação Cultural de Fortale
za (órgão da Prefeitura) e eles deram 
uma parte da prensagem, porque eu já 
não tinha mais nenhum tostão. Meu 
pai, coitado, também não... Eu tive 
paitrocínio, né? Então, tive o apoio da 
Fundação, mas eu queria ter bancado 
o meu disco totalmente. Eu achava 
feio, na época, eu achava feio muitos 
patrocinadores no meu encarte, sabe? 
Eu achava...

Entrevista - Kátia, qual fo i a sua 
expectativa com relação a esse CD? 
Era o CD pra deslanchar a sua car
reira ou era o CD do seu primeiro 
trabalho, pra ganhar mais experiên
cia? Enfim, o que você esperava com 
esse CD?

“Eu não sou vendedora. 
Eu sou uma cantora, eu 

sou uma artista. Então, eu 
queria que meu disco 

estivesse nas lojas. Não 
em todas, não me 

interessa (...)”

Kátia - M uita gente me cobrava gra
var um disco todo. E o pior é a angústia 
dc você estar dois anos dentro de um 
estúdio e vendo todo mundo passan
do por você. Neguinho entrava lá no 
estúdio... três, quatro, cinco meses, 
gravavae você vendo, neguinho játava 
lançando e... “Meu Deus, cadê o 
meu?!”. Entendeu? Umaangústiaterrí- 
vel, uma ansiedade por ver o bicho 
pronto. Ah... me perdi da tua pergunta.

Entrevista - A tua expectativa... 
Kátia - A minha expectativa com 
relação ao disco? Certo. Então, as 
pessoas cobravam muito que eu tives
se já  um disco. “Ah, cadê o disco da 
Kátia? Por que que tu não faz um 
disco? “ Se eu tivesse feito um disco 
com 21 anos de idade, 22, sei lá, 23, 
quando eu comecei acantar, eu não sei, 
talvez fosse um disco que hoje eu 
renegasse. Um disco que eu não qui
sesse, que eu não achasse a minha cara 
ou que fosse a minha cara naquela

época. Então, eu não me sentiamadura 
pra fazer um disco. Admiro as pesso
as que, muito novas conseguem fazer 
um trabalho já  consistente. Mas eu 
não. Eu queria fazer um disco que 
realmente eu não mc arrependesse 
jamais dele, sabe? Um disco que fosse 
realmente a minha cara... E pra isso eu 
tinha que ter uma certa segurança, até 
de colocar prum músico, por exemplo, 
exatamente o que eu queria. “Eu quero 
um arranjo assim, eu quero isso”, en
tendeu? Então, essa segurança você 
adquire com o tempo. Não dá pra você 
entrar num estúdio e ter realmente 
domínio das coisas como eu queria 
fazer, eu queria ter domínio sobre o 
meu trabalho, se você é totalmente 
imatura, se você não exercita essa 
relação com os músicos...

Entrevista- O resultado correspondeu 
às tuas expectativas?
K átia - Correspondeu. Eu briguei. 
Olha, eu odiei e amei o meu disco 
milhões de vezes. Já tive ódio dele 
várias vezes. Hoje eu amo o meu disco, 
incondicionalmente, sabe?É, porque 
tem um momento no processo que 

você chega: “Meu Deus, será que 
é isso?” E tinha as minhas compo
sições, eu me lançando também 
como compositora, que ninguém 
conhecia. Todo mundo só me co
nhecia como intérprete. Aí lá vai 
você colocar suas músicas... “Será 
que é isso?” E em dois anos tua 
concepção musical também muda, 
sabe? Você começa querendo fa
zer de um jeito, depois você já  vai 
querendo mudar, e tem esse per
curso todo no disco. Tem essa 
trajetória musical no disco.

Então, é um disco que eu ques
tionei muito. Eu sou muito crítica, 

autocrítica, muito exigente comigo 
mesma, muito mais comigo do que 
com as pessoas, sabe? E isso foi uma 
coisa que me fez sofrer um bocado, na 
época, e que hoje acho que eu sou mais 
generosa comigo, por conta disso. 
Porque eu acho que nada é perfeito. Eu 
queria uma perfeição... Acho que ain
da quero (com ênfase), sabe? Ainda 
fico buscando. Eu acho que não, eu 
acho até que às vezes a imperfeição é 
que é o grande charme do que você faz. 
Porque é humano, sabe? Você vê uma 
bateriaeletrônica: ela é perfeita, mas ela 
não é humana. Elanão tem o suíngue do 
baterista, ela não tem a pegada do 
baterista. Eu acho que essa imperfeição 
é que é charmoso. E é por isso que eu 
também quis gravar com músicos mes
mo. Não quis uma coisa eletrónica. Eu 
queria banda mesmo, gente tocando. 
Mas de mim eu queria perfeição, sabe?

Entrevista - Depois da produção do 
primeiro CD, veio a fase da realiza-

Em  suas andanças peia 
Eu ro p a , Kátia  já  fez 
show s num a p raça de 
Lisboa (Portugal) e  num  
cen tro  cultural da A le 
m anha. ond e passou 
cin co  m eses (1990).

Ela considera um fato iné
dito: um a cantora cearen
se ocupar o sexto lugar no 
ranking das músicas mais 
ouvidas na FM do PO VO . 
Kátiaconseguiu com a m ú
sica "Im ag in ação '. de 
RicardoAjgusto.
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Kátia Freitas Entrevista
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ção dos shows e um deles fo i no 
Theatro José de Alencar. Você ban
cou esse show no Theatro José de 
Alencar, colocou até o próprio pai na 
bilheteria...
K átia  - Foi na Biruta.

Entrevista - Foi na Biruta, aliás. 
K átia  - Coloquei. Olha, isso aí foi um 
crime, meu pai num show...

Entrevista-Foi o segundo show. Então, 
essa obstinação de gravar o CD, de 
começar uma série de shows, essas 
apresentações... Você ê maluca? 
K átia  - (Risos). Como assim, ho
mem? Por quê? Tu achas maluquice 
você investir tanto no seu próprio 
trabalho? Se é isso, eu sou maluca. Eu 
sou maluca e eu sou obstinada nessa 
questão de fazer as coisas por minha 
conta, sabe? E obstinada também pela 
qualidade (com ênfase)...

Entrevista - Tu atribuis isso ao teu 
perfeccionismo?
K átia - Ao meu perfeccionismo e uma 
vontade muito (grande) de traba
lhar da maneira mais profissional 
possível. Eu gosto quando as pes
soas todas são bem pagas pra 
fazer um trabalho. Que elas gos
tam de fazer... Eu gosto de ser bem 
paga, eu gosto que os músicos 
sejam bem pagos. Que ninguém 
saia reclamando, que todo mundo 
trabalhe e seja remunerado por 
isso e que faça a coisa com prazer.
Isso exige muito esforço porque, 
às vezes, você não consegue. No 
Theatro José de Alencar, eu con
segui fazer o show, mas Fiquei 
devendo horrores, né? Por conta 
daquele show. Foram dois shows 
noTheatro e a gente queria fazer uma 
estrutura muito grande pras possibi
lidades. A gente não conseguiu ne
nhum patrocínio na época.

Entrevista  - Kátia, voltando um 
pouquinho pra época que você tava 
fazendo o seu primeiro disco, você 
disse numa entrevista, que você ce
deu ao Canal 10, que na época que 
você tava fazendo o disco, você tava 
passando por uma crise pessoal... 
Isso influenciou na hora de fazer as 
músicas? Como é o processo de com
posição?
K átia  - Só influenciou! Só influen
ciou! Porque tava faltando uma músi
ca pro repertório e eu tive uma briga, 
eu cheguei em casa, fiz a  música e 
disse: “Vou botar ela no disco”. No 
outro dia eu botei ela no disco, enten
deu? Foi uma época muito difícil. Eu 
tenho muito carinho. Eu acho sincera
mente, às vezes eu fico pensando que 
o melhor tempo que eu tô vivendo na 
minha vida é esse. O melhor disco que

eu poderia fazer na minha vida é esse, 
sabe? Porque depois fica tudo muito 
mais fácil. Claro que você tem muito 
mais responsabilidade com o que você 
faz quando você tem um nome. Tem 
um certo passado, aí você fica mais 
medroso com cada coisa que você vai 
fazer. Mas eu acho que esse momento 
em que a gente tá com tanta paixão, 
fazendo um disco, e com tanta paixão, 
buscando um espaço dentro do merca
do, acho que esse momento deve ser o 
melhor momento pra um artista. E eu 
já  vi artistas falando sobre isso... in
clusive, foi o Paulo Ricardo (roqueiro, 
ex-integrante da banda de rock brasi
leira RPM, já  extinta) falando que hoj e 
fazer um disco, pra ele, é uma coisa 
normal, divulgar o disco e todo esse 
processo uma coisa normal. Foi muito 
mais intenso quando ele tava queren
do o espaço dele, entendeu?

Então, eu tenho a impressão que 
esse é o melhor momento da minha 
vida, porque é muito bom. As pessoas 
reclamam muito disso, né? Porque é o 
período que você tem mais dificuldade

“Eu gosto de ser bem 
paga, eu gosto que os 

músicos sejam bem pagos 
(...) que todo mundo tra
balhe e seja remunerado 

por isso e que faça 
a coisa com prazer.”

mas, cara, c muito (com ênfase) bom 
quando você tá lutando por esse espa
ço, porque cada conquista é muito 
significativa, sabe? E eu tenho muito 
(com ênfase) carinho por esse disco, 
porque ele foi uma conquista de dois 
anos, em que eu vivi com muita angús
tia e ele foi resultado disso. Por isso eu 
acho que ele é um disco autobiográfi
co, também, ele registra aquela época 
, aquele sentimento, a solidão, a dor, as 
questões, as perguntas daquela época. 
Então, ele é um disco muito verdadei
ro, sabe? E não sei se eu vou fazer... 
Eu acredito que eu venha fazer dis
cos, assim, novamente, mas eu acho 
que, por exemplo, o meu próximo 
disco, elevai ser menos autobiográfi
co, com o foi esse. Ele vai ser mais 
musical, digamos assim. Deixa ver se 
eu consigo explicar direitinho... Mas 
eu não sei se eu vou me expor, na 
intensidade e na quantidade como eu 
me expus nesse disco.

Entrevista - Kátia, você quer ocupar 
o seu espaço no mercado, quer se

profissionalizar, quer viver da músi
ca, enfim. Mas você. ao contrário das 
pessoas que conseguiram ocupar um 
maior espaço na música cearense, 
você não saiu aqui do Ceará, você 
permanece. Você quer fazer a sua 
carreira aqui no Ceará ou o que tá 
faltando pra você trabalhar o seu 
disco fora do Ceará?
K átia  - Nada, porque dinheiro é 
nada, né? (risos) D inheiro é nada. A 
gente acaba conseguindo quando a 
gente mesmo não tem dinheiro pra 
viajar, que é o que eu tô querendo 
fazer, viajar... Mas a gente acaba 
conseguindo. Já passei por muitos 
obstáculos desse tipo. Mas, eu não 
tenho m uita vontade...

Entrevista - Você pensa em morar 
fora de Fortaleza?
K átia - Eu não tenho muita atração 
por morar fora daqui não. Eu gosto 
muito de Fortaleza... Eu gosto muito 
de Fortaleza. Eu gosto muito da vida 
tranquila. Fortaleza, acho que tá na 
medida pra mim, porque é urbana, tem 

tudo o que uma cidade tem, mas 
não é neurótica como Rio e São 
Paulo... Rio até mais do que São 
Paulo, pra mim (a cidade do Rio de 
Janeiro) é mais neurótica ainda. 
Por incrível que pareça, pra mim, 
na minha experiência. Eu consigo 
me movimentar menos lá. E eu não 
tenho intenção nenhuma de morar 
lá. Eu tenho intenção de ir traba
lhar, lá, mas de morar não. Eu 
gosto daqui, eu gosto da minha 
casa aqui, gosto da minha cidade, 
eu sou taurina, muito enraizada, 
eu gosto de andar num espaço que 
eu conheça, entendeu?

Entrevista - Você acha que dá pra 
tocar a sua carreira daqui?
K átia - Eu acho que dá. Eu acho que 
dá. Hoje eu tô percebendo isso, que, de 
repente, eu consegui coisas que tem 
gente que tá há muito tempo batalhan
do no Rio, morando no Rio, que não 
conseguiu. Por exemplo, eu saí da
qui... Porque tá tudo muito fácil: você 
pega um avião e vai pra lá, fazer um 
programa, qualquer coisa que você 
queira fazer, incluindo um bom estú
dio, muito fácil. Então, por exemplo, 
quando a gente foi pro Rio mixar lá no 
“Nas N uvens”, que é um estúdio 
super bom, que todo mundo já  pas
sou por lá, foi um telefonema, acertar 
preço e tal e você vai. E faz ou grava. 
No meu caso, eu mixei. E mixei o meu 
disco num dos melhores estúdios 
daqui. E tem gente que tá láhám uitos 
anos e que não conseguiu ainda isso, 
que continua, que grava os seus dis
cos ali, em pequenos estúdios e com 
muita dificuldade também. Então eu 
não vejo muito...



Entrevista Kátia Freitas

Entrevista - Mas, com relação à divul
gação do seu trabalho? Quanto à 
produção, tudo bem, mas quanto à 
divulgação do seu trabalho.
Kátia-Com relação à divulgação, sim. 
Com relação à divulgação, sim. Eu 
acho que eu tenho que ir lá a qualquer 
hora Eujáqueriamuitoter ido, não fui 
porque outras coisas que eu tô enca
minhando aqui estão adiando esse 
processo e por falta de dinheiro tam
bém, eu ainda não fui. Eu quero ir pra 
São Paulo...

Entrevista - Dinheiro não é nada! 
Kátia - E dinheiro não é nada, né? Mas 
eu queria muito ir pra São Paulo. Eu tô 
com muita vontade de irem São Paulo. 
Mas têm acontecido outras coisas 
que, por exemplo, até o adiamento 
dessa viagem me proporcionou que eu 
estivesse aqui, mandasse o meu mate
rial pra umas gravadoras. E eu estou 
tendo retomo dessas gravadoras 
agora, entendeu? E eu acho que os 
olhos do Sudeste estão muito 
voltados pro Nordeste, nesse 
momento, a música nordestina. E 
quem não é nordestino, tá fazendo 
música com influência nordesti
na, com elementos nordestinos. A 
cultura nordestina sempre foi 
muito forte, hoje continua sendo 
e hoje tá muito na moda, né?

Entrevista - Esse olhar que hoje tá 
direcionado pro Nordeste, quan
do chegar aqui e ver uma pessoa 
que não faz uma música regional, 
será que não vai ser...
Kátia - Eu não faço uma música regi
onal, é. Mas eu faço uma música nor
destina. Eu acho que ela é umamúsica 
carregada de um sentimento que eu 
acho que é nordestino. Eu acho que ela 
é carregada de elementos de música 
(com ênfase) nordestina: tem triângu
lo, tem acordeon. Isso não é novidade, 
não é novidade...

Entrevista - Que sentimento é esse? 
Kátia - Eu acho que é essa verdade que 
o nordestino tem, que o meu disco 
tem. Eu acho que o grande mérito do 
meu disco, além da questão técnica, é 
ele ser verdadeiro e as pessoas se 
identificarem com essa verdade. Eu 
acho que nós ainda somos muito ver
dadeiros. Com os nossos sentimen
tos, a gente ainda expressa muito o que 
a gente sente, a gente é mais caloroso. 
Isso não é estereótipo não. E real, 
mesmo! E real. A gente sente. Só 
quando a gente bota o pezinho fora é 
que a gente vê o quanto a gente abre 
(com ênfase) a casa. E eu abri a minha 
casa no meu disco também. Ele tem 
esse calor, ele é carregado de emoção, 
é muito exposto. Eu acho que o nor
destino, ele se expõe mesmo, sabe? Ele

abre a casa, o cara entra, vai lá na 
cozinha, entendeu?

Entrevista - Kátia, você falou que se 
expôs muito no seu disco. Eu acredito 
que isso se deve muito a muitas das 
músicas do disco serem composições 
suas (com ênfase), mesmo, que tam
bém é compositora, é le tris ta. E gos
taria de saber como é esse processo de 
compor. Você escreve e depois você 
encaixa numa melodia? Ou não, ou é 
dedilhando no violão? Como é que 
isso funciona com a Kátia Freitas?
Kátia - Eu escrevo desde muito cedo, 
eu gosto de escrever e um desejo meu, 
uma vontade que eu tenho era escrever 
bem, sabe? Eu tenho muita vontade de 
escrever bem. E, por conta da música, 
tudo o que eu escrevia começou a se 
transformar em letra. E eu acabei fa
zendo mais letrado que outras coisas 
que eu fazia Escrevia textos, cartas...

“Eu gosto daqui, eu gosto 
da minha casa aqui, 

gosto da minha cidade, 
eu sou taurina, muita 
enraizada, eu gosto de 
andar num espaço que 

eu conheça (...)”
cartas pra ninguém, que eu até falei 
pros meninos (referindo-se à equipe 
de produção da entrevista). Com a 
música não. Eu fui fazendo mais letra. 
E eu toco muito pouco o violão. E 
tenho umas múicas que eu só toco em 
violão, tem outras que eu só toco no 
teclado. Tenho um tecladinho lá em 
casa também que, por exemplo, Notí
cias B o a st Anjos eu fiz no teclado e 
eu não sei tocar no violão. Só sei tocar 
no teclado. As outras que eu fiz no 
violão eu não sei tocar no teclado.

É de uma maneira que vocês não 
acreditariam, quando vocês escutam. 
Eu mesmo, que fiz a música ali nos 
meus três metros quadrados, de quar
to, fico pensando, quando eu escuto 
ela na rádio ou quando eu vejo ela no 
clip, passando na MTV, eu fico pen
sando: “Meu Deus, a minha música, 
que eu fiz ali, dentro do meu quarto, de 
uma maneira tão íntima...” Que eu 
jamais pensei que fosse interessar a 
alguém, sabe? Nunca achei que a mi
nha música, a música que eu compu
nha, fosse uma música pra interessar 
às pessoas. Eu não achava. Tanto é 
que eu demorei tanto a, quer dizer, 
demorei não. Eu nunca cantei minhas 
músicas. Quando eu lancei já  foi um 
disco com as minhas músicas, muito

por falta de repertório, e muito tam
bém porque eu comecei a gravar as 
primeiras Um Qualquer e Palavra, e 
gostei do resultado e fiquei mais forte 
pra colocar as outras. Mas a maneira 
que eu componho é muito rudimentar, 
muito simplória mesmo.

Entrevista - Kátia, você tem um jeiti- 
nho de falar meio infantil. Você é toda 
pequenininha, magrinha, menininha. 
E quando você tá no palco, você fica  
monstruosa. Eu já  vi alguns shows 
seus, você é de uma sensualidade 
enorme (com ênfase), é um mulherão 
(com ênfase) em cima do palco. Como 
é que é essa coisa da sua sensualida
de? Euma coisa natural, da sua intui
ção mesmo, ou você também trabalha 
isso, produz um pouco essa sua sen
sualidade?
Kátia - Eu acho tão engraçado isso 
que... Teve até uma vez que eu disse: 

“Vem cá, tu tinha olhado pra mim 
se eu não fosse cantora?” (risos) 
Entendeu? Porque parece que eu 
sou mais interessante, mais boni
ta, mais mulher, mais sensual, mais 
tudo no palco, né? Quer dizer, 
todo mundo fala isso. Ninguém dá 
nada por mim. Eu ouvi essa frase 
quando eu fui cantar, lá no Cariri 
(região do sul do Ceará), uma 
menina foi... Eu tava passando o 
som, debermuda, muito maissim- 
ples do que eu tô aqui e... Depois 
ela viu o show e depois do show 
ela disse: “Menina, eu não dava 

nada por ti quando eu te vi passando 
o som!” (risos) “Quando eu te vi ali no 
palco...” Não dar nada por mim é 
demais, né? E eu acho que isso acon
tece muito. As pessoas olham pra 
mim, acham que eu não tenho nem cara 
de cantora, de nada. Sei lá, do que eu 
tenho cara, mas... Eu não sei o que 
acontece não. E a mágica que todo 
mundo fala (com ênfase), que palco 
tem mágica. É uma coisa já  tão falada, 
mas tem mesmo. Tem um brilho muito 
especial, as luzes pegando no teu ros
to... Eu gosto, eu gosto das luzes, 
sabe? Eu gosto do palco...

Entrevista - Mas você procura se 
trabalhar em termos de expressão 
corporal, alguma técnica de teatro ou 
de expressão corporal pra facilitar 
esse trabalho de palco?

Entrevista-Só pra complementar: na 
sua infância, você participava de dan
ças folclóricas, danças portuguesas. 
Isso tem uma presença na sua 
performance cênica?
Kátia - Tem porque me deu intimida
de, desde pequenininha, pra essa coisa 
de me apresentar em público. Eu gosto 
muito de dançar, então, eu nunca tive 
muita vergonha de dançar. Eu acho que

A experiência como mi
litan te  estud antil foi 
m arcante para Kátia. 
Ela fez parte do Centro 
Acadêm ico de Psicolo
gia. 'E ra  a única que 
participava de reunião 
do Departam ento".

O  segundo show após 
o lançam ento do CD foi 
na Barraca Biruta, na 
Praia do Futuro. Na bi
lheteria. o pai da canto
ra. Fernando Freitas.
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isso facilita também no palco. Na 
minha expressão no palco. Porque eu 
não tenho vergonha de... Se cortar 
minhas mãos eu não falo. Essa coisa de 
usar o corpo pra expressar eu sempre 
jgostei muito, sempre exercitei muito 
desde pequenininha. Eu acho que foi 
dessa forma também, sabe? Acho que 
eu fui criando essa intimidade com o 
palco desde pequenininha, com a dan
ça e, depois, pelo exercício decantar.

Eu também fiz biodançana facul
dade. Até cheguei a fazer Formação 
pra ser Facilitadora. Eu fiz numa épo
ca interessante, com 18, 19 anos, em 
que você tá muito mais aberto, o teu 
corpo tá menos rígido. Você tem me
nos couraça em cima de você pra te 
segurar, pra limitar os teus movimen
tos e as tuas manifestações. E eu fiz 
biodança, acho que também me deu 
uma... Porque a biodança trabalha com 
cinco linhas e umadelas é a criatividade. 
Trabalha também com sensuali
dade... Sim, as cinco linhas de 
biodança, que é afetividade, é se
xualidade, criatividade, vitalidade 
e transcendência, quer dizer, ago
ra até parece que eu tô dando aula 
de biodança, mas não é. Tinha 
exercício pra cada coisa desse tipo, 
então, elas mexeram muito tam
bém comigo, né? Eme possibilita
ram não ter vergonha de me colo
car fisicamente, entendeu? As
sim, de me expressar com o corpo 
e isso me facilita muito no palco.
No começo eu era mais exagerada, 
eu me mexia demais. Aí eu come
cei a ver uns vídeos: “Eu acho que eu 
tô me mexendo demais”.

Entrevista - Voltando à coisa toda da 
sua performance que a gente falou, 
dessa performance cênica, que você 
tem todo um mise-en-scène. Ea coisa 
da técnica, da performance vocal... O 
que você fez e fa z  para aperfeiçoar a 
sua voz? Você tem alguma técnica? 
Como é que você trabalha isso? Já fez  
curso? Como è isso pra você?
Kátia - Eu fiz técnica vocal pouquís
simo tempo na minha vida. Mas eu 
aprendi uns exercícios de inspiração. 
Mas eu não faço isso, eu não sou uma 
pessoa muito disciplinada pra fazer 
isso todo dia, como eu deveria fazer. 
Eutô tendo, agora, mais fortemente os 
cuidados com a voz. Tinha uma época 
que eu parei radicalmente de beber e de 
fumar, depois voltei abebere a fumar. 
E agora deixei radicalmente. Acho que 
não combina mesmo, sabe?Não quero 
mais! Ou eu sou cantora, ou eu vou 
biritar. (risos) Porque não dá! Faz mal 
à voz mesmo e eu quero preservar, 
porque é o meu instrumento de traba
lho. Uma guitarra você quebra e você 
compra ali outra.E a minha voz não. 
Eu tenho que cuidar muito bem dela.

Então, eu tô tendo esse tipo de cuidado.
E com a história da técnica, eu 

escuto muito, e eu procuro cantar 
muito em vários timbres, dando 
nuances diferentes. Eu imito muito em 
casa. Quando eu escuto Renato Rus
so, eu tento cantar como ele. Quando 
eu escuto Adriana Calcanhoto, eu ten
to cantar como ela (sic). Quando eu 
escuto a Aretha Franklin, eu tento 
cantar como ela (sic). Tá longe (com 
ênfase) de eu conseguir cantar como 
ela! (sic) Mas eu fico tentando. E isso 
vai te dando uma série de instrumen
tos pra você criar... É como eu falei, as 
in fluências. Você bate num 
liquidificador e transforma, e coloca 
do teu jeito. Então, hoje, eu sinto a 
minha voz mais... As coisas que eu 
quero fazer com ela, eu já  consigo, 
sabe? Se eu imaginar: “Eu vou fazer 
isso aqui”. Eu consigo realmente colo
car isso na voz. E é muito bom! E eu

faço isso dc uma maneira também... Eu 
digo que ela não é mais tão intuitiva, 
porque já  virou método meu mesmo. 
Eu acho muito legal quando eu fico 
imitando as vozes e eu fico assimilan
do as características daquelas pessoas 
e aquilo se mistura dentro de mim. 
Eu,se eu quiser, posso fazer isso e 
aquilo. Dar um grave como fulano dá, 
enfim, dar um grave simplesmente e 
dar um agudo ou fazer uma coisa mais 
da soul music, com clichés do blues. 
Enfim, é muito de escutar. Escutar e 
cantar, escutar e cantar.

Entrevista - Kátia, por falar nessa 
questão do hábito de cantar... Você já  
desafinou em algum show?
Kátia - Muito! Muitas vezes, muitas 
vezes! E por isso que eu não gosto de 
ouvir muito as coisas de show, por
que... Rapaz, tem umas coisas assim 
que eu não gosto! (risos) Desafina 
mesmo. Eu sou uma pessoa afinada, 
entendeu? Eu realmente sou uma can
tora afinada. Se eu começar a cantar 
aqui pra ti, eu vou cantar bem afina- 
dinho. Mas num show, é complicado 
de você manter afinação. Você tem que 
segurar muito a tua emoção pra você 
manter a afinação. E tudo depende de

“Eu não sei o que
r

acontece não. E a mágica 
que todo mundo fala, 
que palco tem mágica. 

(...) Tem um brilho muito 
especial, as luzes pegando 

no teu rosto...”

como você tá se escutando também. 
As vezes o som interfere de como você 
está escutando. Se vocêjá não tá escu
tando muito bem, você já  não afina 
muito bem, entendeu? Então, tem to
dos esses fatores de show que... você 
não tem a voz. Eu quero chegar lá! Eu 
quero chegar no momento em que eu 
consigaé... porque... Isso é desculpa 
minha também. Porque, na verdade, a 
Aretha Franklin canta afinadíssimo 
(com ênfase), com a maior emoção 
(com ênfase) e ao vivo. Eu tenho um 
disco dela em que você escuta o ruído 
das pessoas, no bar que ela tá tocando. 
Querdizer,táaovivo! Ela tava cantan
do aquele negócio todo ali, monstruo
so. Aquilo sim é que é monstruoso! E 
afinadíssimo e com emoção. Era o que 
eu queria. Eu queria ser a Aretha 
Franklin! (risos)

Entrevista - Kátia, você tem a experi
ência de cantar em bar, que é uma 
coisa mais aberta, com o público 
mais espontâneo. E tem a experi
ência também de cantar em tea
tro. que é uma coisa já  mais 
intimista, mais majestosa. Como 
é essa sua relação com o público 
nas suas apresentações? Você tem 
medo dessa exposição pública? 
Kátia - Não, não tenho. Tenho 
não, medo não. Eu fico muito 
nervosa antes de subir no palco e 
nas duas primeiras músicas, eu tô 
tremendo, sabe? É cruel! Mas eu 
não tenho medo, senão eu não 
subiria. A gente tem medo, claro, 

de se expor. Mas o prazer é que supera 
esse medo. Acho que o medo é pra te 
proteger, não pra te impedir. E ele não 
me impede. E a minha relação com o 
público, eu acho que ela támelhor. Eu 
sou ainda tímida nessa coisa de... 
Também porque eu não tive nem 
chance pra isso. De fazer as pessoas 
cantarem comigo. Tem artistas daqui 
que fazem isso, mesmo as músicas 
deles não sendo muito conhecidas mas 
eles conseguem mobilizar as pessoas 
pra fazer o ô, ô, ô, entendeu? Eu não 
faço muito isso.

Entrevista-Kátia, você quer fazer sua 
carreira aqui em Fortaleza mesmo. E 
você gravou um disco e fez dois shows. 
Quero saber como é que você preten
de trabalhar, qual vai ser a sua 
metodologia de divulgação do seu 
trabalho. Como é que você vai traba
lhar a sua carreira aqui, em Fortale
za, e ao mesmo tempo se expondo 
pouco, tocando em apenas uma rádio, 
mais por uma questão de mídia até?! 
Enfim, como é que você pretende tra
balhar a sua carreira aqui? E fazer 
em Fortaleza a sua carreira e deslan- 
char e viver disso?
Kátia - Humhum! A maneira como eu
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tenho feito é uma maneira muito 
indisciplinada e natural também. É 
aquela história das rádios, eu me lem
bro de ter ido na Universitária c na 
Atlântico Sul (rádios locais), mas no 
caso do sistema O Povo de rádjo, eles 
que me ligaram pra eu ir lá na rádio, 
entendeu? Então, às vezes, eu aguar
do muito que as pessoas me procu
rem, sabe? Às vezes não. Às vezes 
eu vou lá e faço. Mas porque eu não 
sou produtora, entendeu? Eu sou 
cantora! E eu tenho que ter ... Ulti- 
mamente, não, sempre! Eu tive que 
ser também produtora. Eu que pro
duzi o meu disco.

No caso do Theatro José de 
Alencar, eu comecei... tinha produto
ra, mas depois falhou um pouco. Eu 
tive que tomar pé do processo e aca
bou que eu também entrei na produ
ção. O da Biruta (barraca da Praia do 
Futuro) eu produzi sozinha (com ên
fase), né?Com ajudadafamília, quejá 
foi falado, meu pai que fez a bilheteria 
Que é muito legal também,mas não é 
isso que agente espera de um trabalho 
em que meu pai sejabilheteiro meu pro 
resto da vida, né? Eu tenho que ser a 
produtora também nesse momento. 
Porque também ainda não encontrei a 
pessoa ideal pra trabalhar comigo.
E preciso que eu confie muito 
nessa pessoa Precisa que a gente 
tenha uma afinação legal pra tra
balhar juntos. E eu tenho medo 
também, porque, geralmente, 
quando eu deixo as minhas coisas 
pra outras pessoas fazerem, não 
sai (com ênfase) do jeito como eu 
quero. Então, eu tenho essa coisa 
de ter domínio sobre tudo o que 
eu tô fazendo. Então, eu tô 
conduzindo,mas como eu não sou 
produtora, as coisas estão indo 
lentamente e muito naturalmente. 
Porque eu não gosto dessa coisa de 
forçar uma barra pra colocar o trabalho 
pra mais pessoas.

Entrevista - Esse ritmo natural, você 
não acha que se contrapõe a uma 
pessoa que quer afirmar uma carrei
ra nacional?
Kátia - Claro! Claro! Claro! Tem 
muita gente que fala assim : “Ah! A 
Kátia não faz show, não sei o quê...” 
Cara, eu não quero fazer determinados 
shows! Não me interessa fazer. Eu 
acho que não é bom pra mim. Não é 
bom pro público. Não é bom pra 
minha carneira. Eu prefiro não fazer. E 
melhor que eu passe esse tempo todo 
sem fazer, e quando eu fizer, for uma 
coisa que fique na cabeça das pessoas 
e na minha, também, fica um prazer, 
claro, do que ficar me apresentando 
aqui cali, de qualquer forma. Então, eu 
tenho muito esse cuidado com a ma
neira como eu vou me apresentar. E

agora mais ainda. Porque eu tô com 
uma expectativa maior, em relação a 
essas coisas. Aquele show da Biruta, 
que foi ainda melhor que o do Theatro. 
Eu acho. Por quê? Porque já tinha uma 
resposta do público. Porque a ilumi
nação, que foi criticada no primeiro 
show, já  tava legal no segundo. E eu 
quero aperfeiçoar isso. Mas às vezes 
não tem condição. São sete músicos. 
Pra você botar um bom som, uma boa 
luz, quer dizer, é grana, é estrutura.

As pessoas ligam pra mim, pedem 
orçamento pra show. Querem contra
tar, mas... É caro pros padrões daqui! 
As pessoas acham que você vai cantar 
ali, como tá todo mundo mais ou 
menos fazendo isso. Sendo mal remu
nerado. Eu não quero! Eu não quero 
isso! Não é só pela remuneração. É 
pelo trabalho em si, sabe? Eu quero 
fazer aquele show do disco com aque
les sete músicos, enfim, com aquela 
qualidade, ou pelo menos até aquela, 
sabe? Eu até tentei. Fiz um show 
menor, com três músicos. E eu ficava 
me justificando: “Não, é Kátia 
Unpluged\ né? Assim, meio acústi
co. Mas não gostei de ter feito. E fui 
paga. Fui bem paga, e não gostei de ter 
feito. Então, não é só pelo dinheiro! É

pelo prazer de vero seu trabalho bem 
feito. Janeiro foi o último show que eu 
fiz. As pessoas cobram. “Cadê tu? Tá 
sumida!” Eu tenho feito programas de 
televisão. Tô divulgando. Tô mandan
do o meu material pra todos os lugares 
que eu possa. E tô também trabalhan
do num projeto que era pra ter come
çado em maio, mas acho que vai come
çar em setembro ou outubro, que é de 
cinco shows aqui no Ceará. Então, eu 
acho que agora, no segundo semestre, 
vai intensificar um pouquinho mais. 
Tive convite de duas gravadoras. São 
gravadoras de médio porte. Não são 
gravadoras grandes.

Entrevista - Kátia, quais são os teus 
projetos a partir de agora?
Kátia - Meus projetos são mais a 
curto prazo. Eu não tenho coisas a 
perder de vistanão, sabe? Tenho, mas 
são coisas muito particulares. Eu tô 
pretendendo fazer esses shows aqui.

E viajar, sair. Especialmente pra São 
Paulo, que é o local onde tem progra
mas de televisão que dão espaço pra 
essa música independente. Não sei até 
quando o meu disco vai ficar indepen
dente. Pode ser que ele faça parte de 
uma gravadora, que eu faça parte de 
uma gravadora. Então, tô nesse pro
cesso aí. Tô meio standby. Pra dar um 
outro passo que eu ainda não sei direi
to como que vai ser e no que vai 
resultar. Mas, com certeza, eu quero 
sair e divulgar esse disco fora. Porque 
eu acho que em Fotaleza ele tem tido 
uma reccptividade boa e ele tá andan
do. Mas, tem que divulgar fora. Tem 
que fazer programas de televisão a 
nível nacional pra poder ampl iar esse 
público, senão eu vou ficar aqui e não 
tem condição. O mercado daqui não 
é suficiente, pra mim, não suporta 
isso, entendeu? E também não é só 
isso que eu quero.

Entrevista-Mas as composições, você 
continua compondo ou...
Kátia - Eu parei um pouco de compor. 
Parei um pouco não, eu parei um 
bocado de compor. Assim, eu não 
tenho escrito... Eu fiz o quê? Eu fiz 
uma música, desse tempo todo pra cá. 

Não, fiz mais. Mas são outras 
músicas que eu acho que nem vou 
chegar a gravar. Mas tem uma 
música que eu jápcnso pro próxi
mo disco, que eu compus, tam
bém em parceria com Tarcísio 
Pequeno (professor da UFC, na 
área de informática). Outra letra 
em inglês que ele me deu... justa
mente porque eu não tenho escri
to. Então, eu acho que esse meu 
disco, como eu falei, próximo, já  tá 
meio que se processando aqui na 
minha cabeça. Já tô pensando. 
Tem coisas do show que eu penso 

em colocar no próximo disco e eu acho 
que ele vai ser um disco talvez mais de 
intérprete do que mesmo de composi
tora. Eu não sei. E porque trabalho de 
produção, ele é um trabalho que te 
afasta um pouco da coisa da criação. 
Eu acho que eu tô nesse momento. 
Quando eu der uma parada, uma sos
segada pra trabalhar o disco, talvez eu 
volte a compor. Eu não sei. Eu tenho 
a impressão que esse meu próximo 
disco, ele vai ser mais de intérprete e 
eu já tô  até colhendo umas coisas. De 
pessoas daqui.

Entrevista- Você falou algum tempo 
atrás, aqui, que tinha um certo receio 
dessa história de patrocinadores no 
disco. Eu queria saber como é que tá 
sua relação hoje com eles.
Kátia - Ah! Tô muito melhor. Mais 
descolada nesse sentido de chegar pras 
pessoas e falar do meu trabalho. Mes
mo porque eu percebi que não era

“Eu fico muito nervosa 
antes de subir no palco 

e nas duas primeiras 
músicas, eu tô tremendo,

r

sabe? E cruel! Mas eu 
não tenho medo, senão 

eu não subiria.”

Ela garante que nunca 
enfrentou o ‘jabá", isto é, 
o suborno de rad ia lis
tas em  troca da exe
cução  das músicas de 
um arosta. 'No início, eu 
tinha medo de levar meu 
disco às rádios".

ÁJcio Barroso, principal 
in fluência m usical de 
Kátia no início de sua 
carreira, hoje é co rre  
to r de im ó veis em  
Itap ipoca. Eles atua l
m ente se falam  com 
pouca frequência.
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R ecentem ente, Kátia 
g ravo u  um a m úsica 
com  um a banda cea
rense "Cam erata". Ela 
diz que gostou do r e  
s u i t a d o .

vergonha nenhuma falar do meu traba
lho. Eu aprendi um bocado. Assim, 
umas coisas que eu tinhamedo ou que 
tinha preconceito, eu já  não tenho 
mais. Por exemplo, eu achava o forma
to de alguns programas de televisão 
aqui muito feios e eu achava que não 
era legal eu me apresentar. Hoje não, 
eu acho que é legal. É o espaço que a 
gente tem e é o espaço que as pessoas 
podem te ver na televisão. Você tem 
que ocupar! Porque se você não ocu
pa, é um espaço que você tá perdendo. 
Então, eu tenho feito isso. Tenho ido 
na “Boca do Povo”, no “Sábado Show” 
(programas locais, da TV Jangadei- 
ro, retransmissora da Rede Bandei
rantes no Ceará), que são espaços 
onde prevalece a música popular. Mas

que também recebe, que tem me rece
bido com muita dignidade. Então, eu 
acho que as pessoas têm capacidade 
suficiente pra ver, me ver e ver uma 
pessoa que faz um estilo de música 
totalmente diferente e ver que são 
coisas diferentes, entendeu? Acho que 
não vai se confundir. Você não vai 
confundir tua imagem. Isso tudo mu
dou nesse tempo pra cá. E eu gosto 
muito que tenha mudado mesmo, 
porque eu acho que eu preciso disso. 
Eu acho que eu preciso mostrar pra 
mais pessoas e ocupar os espaços que 
eu tenho, aqui.

Entrevista - Kátia, é o seguinte: a 
gente está com duas horas de entre
vista. Alguém teria mais alguma per

gunta a fazer? (silêncio) Então, a 
gente queria agradecer, Kátia, a tua 
presença aqui.
Kátia - Eu que agradeço! Eu estava 
vendo... Eu recebi uma Entrevista e eu 
vi umas pessoas que já  foram 
entrevistadas... E eu fiquei me pergun
tando por que eu fui convidada pra 
fazer parte dessa revista, queeu percebi 
que as pessoas que deram entrevista 
pra essa revista são pessoas que já  têm 
uma estrada longa, né? Pessoas, sei lá... 
E eu sou muito nova, eu acho, pra estar 
nessa revista. Ou são autoridades (com 
ênfase), tipo Ciro Gomes, ou Zé Pinto, 
Fausto Nilo... E eu me achei muito 
nova. “Seráqueeu vou ter conteúdo pra 
essa revista?” Por isso queeu agradeço 
vocês por terem me convidado pra ela.

O clipe da m úsica Um 
Q ualquer, do prim eiro 
CD de Kátia Freitas, já  
fez parte da program a
ção da MTV. E le é assi
nado pelo videom aker 
cearense Joe Pim entel.
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