
Gal Costa – Biografia  

Eleita em 2012 a 7º maior voz da música brasileira de todos os tempos, pela 

revista Rolling Stone, a cantora Gal Costa dispensa apresentações. Grande artista da 

MPB, fez e faz história na boa música do País. 

Gal estreou ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé e outros em 

Salvador e ao longo de sua carreira fez parcerias brilhantes com esses e outros artistas. 

Em 1968 participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis (1968), com as 

canções Mamãe coragem (Caetano Veloso e Torquato Neto), Parque industrial (Tom Zé) 

e Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso), além de Baby (Caetano Veloso), o 

primeiro grande sucesso solo, que se tornou um clássico.  

Participou  de diversos festivais de música nas décadas de 60 e em 69 gravou o segundo 

disco solo, "Gal", conhecido como ''o psicodélico'', que traz os hits "Meu nome é Gal" 

(Roberto e Erasmo Carlos) e "Cinema Olympia" (Caetano Veloso), desse disco gerou o 

espetáculo Gal!. Esse disco figura até hoje, 44 anos depois de sua gravação, como o 

registro mais radical na história da música brasileira. 

Em 1970 viaja para Londres para visitar Caetano Veloso e Gilberto Gil, exilados pela 

ditadura militar, e dessa viagem traz algumas músicas de grande sucesso como  "London 

London" (Caetano Veloso) e "Falsa baiana" (Geraldo Pereira). Em 1971 grava um 

compacto duplo importantíssimo em sua carreira, onde estão os grandes sucessos "Sua 

estupidez" (Roberto e Erasmo Carlos) e "Você não entende nada" (Caetano Veloso). 

Nesse mesmo ano realiza um dos shows mais importantes da música brasileira, "Fa-Tal", 

dirigido por Waly Salomão e que gravado ao vivo gerou o disco que até hoje é considerado 

por muitos críticos como o mais importante de sua carreira, o "Fa-Tal / Gal a Todo Vapor", 

que traz grandes sucessos como "Vapor barato" (Jards Macalé - Waly Salomão), "Como 2 

e 2" (Caetano Veloso) e "Pérola negra" (Luiz Melodia). 

Em 1973 grava o disco "Índia", que traz os sucessos "Índia" (J. A. Flores - M. O. Guerreiro 

- versão José Fortuna) e "Volta" (Lupicínio Rodrigues), e desse disco faz outro show muito 

bem sucedido, também dirigido por Waly Salomão, "Índia". Nesse nesmo ano participa do 

festival Phono 73, que gerou três discos, onde Gal gravou com sucesso as músicas "Trem 

das onze" (Adoniran Barbosa) e "Oração de Mãe Menininha" (Dorival Caymmi), em dueto 

com Maria Bethânia. Em 1974 Gal grava o disco "Cantar", dirigido por Caetano Veloso, 

que traz os sucessos "Barato total" (Gilberto Gil), "Flor de maracujá" e "Até quem sabe" 

(ambas de João Donato e Lysia Enio) e "A rã" (João Donato e Caetano Veloso). Desse 

disco gerou o show "Cantar", que não foi bem recebido pelo público de Gal, por se tratar 

de um disco muito suave, contrastando com a imagem forte que a cantora criara a partir do 

movimento tropicalista. 

Em 1975 Gal faz imenso sucesso ao gravar para a abertura da telenovela da Rede Globo 

"Gabriela" a canção "Modinha para Gabriela" (Dorival Caymmi). Desse ano também é o 
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sucesso "Teco teco" (Pereira da Costa - Milton Vilela), lançada em compacto. O grande 

sucesso da canção de Caymmi motivou a gravação do disco "Gal Canta Caymmi", lançado 

em 1976, que traz os hits "Só louco", "Vatapá", "São Salvador" e "Dois de fevereiro", todas 

de Dorival Caymmi. Nesse mesmo ano, ao lado dos colegas Gilberto Gil, Caetano e Maria 

Bethânia, participa do show "Doces Bárbaros", nome do grupo batizado e idealizado por 

Bethânia, espetáculo que rodou o Brasil e gerou o disco Doces Bárbaros.  

Em 1977 Gal lança o disco "Caras & Bocas", que traz os sucessos "Tigresa" (Caetano 

Veloso) e "Negro amor (It's all over now, baby blue)". Desse disco gerou-se o show "Com a 

Boca no Mundo". Em 1978 Gal lança aquele que seria o primeiro disco de ouro de sua 

carreira, "Água Viva", que trouxe os sucessos "Folhetim" (Chico Buarque), "Olhos verdes" 

(Vicente Paiva) e "Paula e Bebeto" (Milton Nascimento - Caetano Veloso). Desse disco 

surgiu o espetáculo "Gal Tropical", onde Gal Costa deu uma virada em sua carreira, 

mudando drasticamente de imagem, passando de musa hippie para uma cantora mais 

madura. O show "Gal Tropical" foi um imenso sucesso de público e crítica, e gerou o disco 

"Gal Tropical", em que Gal cantou alguns dos maiores sucessos de sua carreira, como 

"Balancê" (João de Barro - Alberto Ribeiro), "Força estranha" (Caetano Veloso), "Noites 

cariocas" (Jacob do Bandolim - Hermínio Bello de Carvalho), além das regravações dos 

grandes sucessos "Índia" e "Meu nome é Gal". 

Desde a década de 1960, quando surgiram os especiais do Festival de Música Popular 

Brasileira (TV Record) até o final da década de 1980, a televisão brasileira foi marcada 

pelo sucesso dos espetáculos transmitidos; apresentando os novos talentos registravam 

índices recordes de audiência. Gal Costa participou do especial Mulher 80 (Rede Globo),  

Em 1980 Gal gravou o disco "Aquarela do Brasil", focado na obra do compositor Ary 

Barroso, e que trouxe hits como "É luxo só" (Ary Barroso - Luiz Peixoto), "Aquarela do 

Brasil", "Na Baixa do Sapateiro", "Camisa amarela" e "No tabuleiro da baiana" (todas de 

Ary Barroso). Em 1981 Gal estreou o show "Fantasia". Em 1982 Gal gravou outro disco de 

sucesso, "Minha Voz", em que se destacaram as gravações de "Azul" (Djavan), "Dom de 

iludir", "Luz do sol" (ambas de Caetano Veloso), "Bloco do prazer" (Moraes Moreira - 

Fausto Nilo), "Verbos do amor" (João Donato e Abel Silva) e "Pegando fogo" (Francisco 

Mattoso - José Maria de Abreu).  

Em 1984 Gal grava o disco "Profana", que traz os hits "Chuva de prata" (Ed Wilson - 

Ronaldo Bastos), "Nada mais (Lately)" (Stevie Wonder - versão: Ronaldo Bastos), "Atrás 

da Luminosidade" (tema do Programa de Domingo da Rede Manchete) e "Vaca profana" 

(Caetano Veloso). Em 1985 grava o disco "Bem Bom", com os sucessos "Sorte" (Celso 

Fonseca - Ronaldo Bastos), cantada em dueto com Caetano Veloso, e "Um Dia de 

Domingo" (Michael Sullivan - Paulo Massadas), em dueto com Tim Maia. 

Lançou em 1987 o disco e o espetáculo Lua de Mel Como o Diabo Gosta, que trouxe mais 

alguns sucessos à carreira da cantora: "Lua de mel" (Lulu Santos). Em 1988, Gal grava 
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com grande sucesso a música "Brasil" (escrita por Cazuza, Nilo Romero e George Israel) 

para a abertura da telenovela da Rede GloboVale Tudo. 

Em meados dos anos 90 Gal mudou oficialmente o seu nome de Maria da Graça Costa 

Penna Burgos para Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa. 

Em 1995, lançou "Mina d'água do meu canto", trazendo apenas composições de Chico 

Buarque e Caetano Veloso, e do qual fez sucesso a música "Futuros amantes" (Chico 

Buarque). Em 1997, gravou o CD "Acústico MTV", sucesso de vendas, no qual cantou 

vários sucessos de sua carreira e lançou com sucesso uma nova versão de "Lanterna dos 

Afogados", cantando ao lado do autor da canção, Herbert Vianna. Em 1998 gravou o CD 

"Aquele frevo axé", com o hit "Imunização racional (Que beleza)" (Tim Maia). Em 1999, 

lançou um disco duplo ao vivo "Gal Costa Canta Tom Jobim Ao Vivo", realizando o projeto 

do maestro, que era fazer um disco com a cantora, embora sozinha. 

Em 2001, gravou o CD "Gal de tantos amores", contendo a música "Caminhos do mar" 

(Dorival Caymmi, Danilo Caymmi e Dudu Falcão). Nesse mesmo ano, foi incluída no Hall 

of Fame do Carnegie Hall (única cantora brasileira a participar do Hall), após participar do 

show "40 anos de Bossa Nova", em homenagem a Tom Jobim, ao lado de César Camargo 

Mariano e outros artistas. 

Em 2002, lançou o CD "Bossa Tropical", no qual registrou a faixa "Socorro" (Alice Ruiz e 

Arnaldo Antunes), sucesso originalmente gravado pela cantora Cássia Eller. Em 2003 

lançou o CD "Todas as coisas e eu", contendo clássicos da MPB, como "Nossos 

momentos" (Haroldo Barbosa - Luis Reis), que fez sucesso. Em 2005, lançou pela 

gravadora Trama o CD "Hoje", produzido por César Camargo Mariano, onde Gal reuniu 

várias canções novas de compositores pouco conhecidos do grande público, tendo se 

destacado "Mar e sol" (Carlos Rennó e Lokua Kanza). 

Em 2006 realiza temporada na casa de shows Blue Note, em Nova York, espetáculo que é 

gravado e lançado em setembro no CD "Gal Costa Live At The Blue Note", lançado 

originalmente nos Estados Unidos e Japão e somente em 2007 no Brasil. Ainda em 2006 

lança pela gravadora Trama o CD e DVD "Gal Costa Ao Vivo", gravados durante a 

temporada do show "Hoje". 

Em dezembro de 2011 lança o álbum "Recanto", produzido por Caetano Veloso e Moreno 

Veloso. Álbum eletrônico idealizado por Caetano Veloso, Moreno Veloso e Kassin. 

Elogiadíssimo pela crítica foi eleito o melhor álbum de 2011. 

Depois de sete anos longe de disco e show inéditos, Gal Costa estreou a turnê do elogiado 

álbum Recanto no Rio de Janeiro no final do mês de março. Com direção de Caetano 

Veloso, autor de todas as músicas do CD, o show inaugurou a sofisticada casa Miranda. 

No repertório, além de canções inéditas como “Neguinho”, “Segunda”, “Tudo dói” e o funk 

“Miami Maculelê”, sucessos da carreira da cantora, entre eles, “Dia de domingo” e “Vapor 

barato”, e canções que há muito ela não cantava, como “Da maior importância” e “Mãe”.  
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