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5) Breve resumo:  

Marcelo Natividade lança CD de estreia Dádiva com temas das 

ancestralidades e do gênero 

Depois de dois anos realizando intervenções artísticas em homenagem a 

mulheres na MPB, o antropólogo Marcelo Natividade lança seu álbum de 

estreia como cantor, Dádiva, com canções inéditas e releituras de clássicos.   

Unindo suas identidades de antropólogo, ativista e de músico oferece ao 

público um distinto produto: um álbum cuidadosamente concebido e 

executado, cuja audição remete a uma experiência estética definida pelo 

crítico Antônio Laudenir, do Diário do Nordeste, como “celebração de luz”. 

Não é para menos, o álbum é recheado de canções de mar, da espiritualidade 

ancestral e do eu lírico feminino. Merece destaque no disco a presença da 

cantora e compositora brasileira Fátima Guedes, de quem ele grava várias 

inéditas, incluindo a canção Peça Desculpas, que Fátima compôs para a 

Presidenta Dilma Roussef. A faixa Marítima é apresentada ao público em 

dueto com Fátima.  

Já música Não, de Berg Menezes, chama atenção pela atualidade. Foi feita 

pelo compositor cearense em homenagem à ativista Maria da Penha: “Ela 

trata de violência contra a mulher, de uma perspectiva da esperança, da 

autonomia e do recomeço”, ressalta Marcelo. O disco tem produção artística 

de Berg Menezes e do multi instrumentista Anfrísio Rocha. Tem canções de 

Dorival Caymmi, Jovelina Pérola Negra, Leandro de Oliveira e dos 

cearenses Rogério Franco e Xico Torres, Marcus Dias e Isaac Cândido. O 

trabalho se completa no belo encarte, baseado em ensaio fotográfico de 

Caique Cunha e com projeto gráfico de Caio Castelo.   

Boa audição do álbum-luz que passeia por várias poéticas, sonoridades e 

regionalidades. 

Serviço: 

Preço: R$ 28,00 + frete 

Endereço da compra: https://loja.metanoiaeditora.com/cd-dvd/cd-dadiva.  

 

 

https://loja.metanoiaeditora.com/cd-dvd/cd-dadiva


 

 

6) Enviar em anexo a cópia da capa do livro em PDF (para divulgação): 

Capa e contracapa 

 

  


