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Zé Mulato: Tem dois personagens importantes que eu tenho, como diz os goianos, ojeriza 

mesmo: é o Aurélio e o Monteiro Lobato. Todos os dois é muito grande, mas pra mim eles 

pisaram na bola. Monteiro Lobato descreveu um caipira imprestável, doente, preguiçoso, 

coisa que o caipira não é. E taxou de burro. O Aurélio escreveu “matuto e ignorante”. Pisou 

na bola, mas alto. Porque o cara pra chamar alguém de ignorante teria que explicar sobre o 

quê. Pra ele dizer sobre o quê que o caipira é ignorante ele ia demorar outro livro do 

tamanho do dicionário dele. E aí sim: a elite do Rio de Janeiro que ele achava que era o não 

ignorante, se vier cá pro sertão, esse que é ignorante mesmo. Se você bota ele lá, ele não 

sabe procurar uma grota pra beber uma água. Então pra chamar alguém de ignorante, ele 

tem que dizer sobre o quê. O caipira pode ser ignorante quanto às coisas do Rio de Janeiro, 

de São Paulo. Mas cá no mato ele é doutor. E chama o sabido de lá que ele vai quebrar o 

nariz mesmo cá no mato. Ignorante é não saber, então ele usou a palavra muito mal. Que eu 

tenho a letra, melodia e inclusive poesia como se fosse uma gestação de um filho que nasce. 

Isso sai de dentro, principalmente do cérebro, mas quem comanda, segundo os 

sentimentais, é o coração. Então a gente gosta de todas as coisas que a gente criou com 

amor, muito. E eu brinco às vezes dizendo, como pai não acha nenhum filho feio, tem moda 

que a gente gosta um pouco mais do que a outra, mas gosta de todas. Eu vou cantar pra 

você “Poesia não se vende”, é uma toada que eu gosto muito. É dessas tais que... Quando 

aquela bronca começou, aquele negócio: “sertanejo é uma coisa, caipira, Deus me livre, é 

outra coisa”... Foi aí que começou essa história: “Poesia não se vende”.  

[Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “Poesia não se 

vende”, de autoria de Zé Mulato e Cassiano]:  

Poesia não se vende  

Então não fale em dinheiro  

Não sei se cantar é sina  

E nem de quem sou herdeiro  

Mas meu destino é cantar  

Fazer poesia simplória  

Semelhante aos passarinhos  

Só cantar é minha glória 

 

Não sei quem foi o poeta  

Que com o nó na garganta  

Disse um dia apaixonado  

Quem canta seu mal espanta 

Vivo distante da fama  

Nem preciso muito dela 

Simples como a flor do campo  

Eu levo essa vida tão bela 

Cantando coisas tão simples  
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Tento fazer minha história  

Sentimentos e paixões  

Povoam minha memória 

Mas nenhum deles consegue  

Me roubar a alegria 

Se alguma mágoa me amola 

Eu transformo em cantoria  

 

Não sei quem foi o poeta  

Que com um nó na garganta  

Disse um dia apaixonado  

Quem canta seu mal espanta 

Vivo distante da fama 

Nem preciso muito dela 

Simples como a flor do campo  

Eu levo essa vida tão bela  

 

Todo dia peço a Deus  

Que me permita seguir  

Levando aos meus semelhantes  

A vontade de sorrir 

E se não for pedir demais 

Deixe que eu morra cantando 

Quero despedir sorrindo  

Porque já nasci chorando 

 

Não sei quem foi o poeta  

Que com um nó na garganta  

Disse um dia apaixonado  

Quem canta seu mal espanta 

Vivo distante da fama  

Nem preciso muito dela  

Simples como a flor do campo  

Eu levo essa vida tão bela.  

Zé Mulato: Isso é uma toada. A gente às vezes faz questão de falar sobre o ritmo, porque 

foram abandonando a questão dos ritmos característicos. E eu não sei quem foi o dito cujo 

que inventou a tal bateria, que é um trem até muito bom, mas a mão direita dos cantadores 

foi sumindo. A bateria é ótima, mas ela é sem alma, ela não tem sentimento, é puf puf e 

pronto. Então a batida característica da toada, cateretê, rasqueado, essas coisas, foi ficando 

meio no esquecimento.  
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Cassiano: Nossa implicância com a bateria e contrabaixo, não tem... O problema é que o que 

falta é bom senso. Em outros ritmos tudo bem, ela cabe em todos, mas o cara tem que ter 

educação pra isso. No caso da música caipira é horrível, porque o cara bate bem onde tem 

que sair [exemplifica tocando a violão.] Então aquilo... Então não tenho implicância com a 

coisa. Quem achar que eu estou implicando, vai no Clube do Chorinho e vê o baterista 

trabalhar. Ali é o baterista que não é um tarado, que quer arrebentar... [Risos.] Aquele que é 

bom! 

Zé Mulato: Se bem que ele pode até ficar por lá que não faz falta pra nós... 

Domingos: Vocês são de onde? 

Cassiano: Nunca se sabe! [Risos.] 

Zé Mulato: Uai sô, de Minas Gerais. Nós somos mineiros. Eu nasci na cidade de Ferros. Mas 

como filho de pobre muda muito e o trem era mais horrível que hoje... Eu nasci e meu pai 

mudou pra cidade de Passabém. Aí nasceram Maria Helena, Davi, o Cassiano que é o João lá 

de casa, Daniel, Lídia, Merian, Nilma e Enésia nasceram em Brasília. 

Cassiano: Passabém não é “passa bem” não, é Passabém, uma palavra só. Vocês sabem que 

muitas cidades aqui de Minas, do Goiás, por aí, tudo surgiu por uma coisa que acontecia e 

ficou o nome. Depois eles mudaram... Aqui mesmo mudaram o nome de Dois Irmãos, que de 

Dois Irmãos está bom demais, e Passa Quatro foi mudando o nome porque modernizaram o 

trem. Agora lá no Passabém, no tempo antigo o pessoal andava com tropa e tal. E tinha um 

local lá que dava num lameiro danado e ficavam dizendo: “como é que está lá, compadre, 

está passando bem?” Aí passava. “Ah, o trem tá feio...” E aí foi crescendo a cidade, ficou o 

nome de Passabém. 

Zé Mulato: É, naquele canto lá passa bem... Tocando dez burros carregado, o burro sozinho 

já atola, agora se ele tiver carregado... 

Cassiano: A cidade de Passabém é isso. Depois veio um inteligente e botou Passanópolis. 

Pode ser linda... Mas Passabém todo mundo sabe o que é. Então devolveram o nome de 

Passabém, ainda bem, até hoje está assim. Então nós somos de lá. 

Domingos: Onde vocês nasceram, era contexto rural ali ou não? 

Zé Mulato: Ah, muito rural. Tão rural que evoluiu, virou o diacho. Botaram até asfalto indo 

pra lá, mas ainda continua rural. Eu fui lá rapaz... Tem muita poesia escrita por aí sobre 

voltar pra minha terra, sentir falta disso ou daquilo. Mas na época que eu fui... Que eu sou o 

primeiro de uma ninhada de dez, e às vezes brincam que eu sou a experiência que deu certo. 

Depois de mim arrumaram mais nove! [Risos.] Então eu voltei lá e senti falta de muita coisa. 

Que a gente quando era menino tinha o prazer de brincar numa meia caverna que tinha lá, 

era uma pedreira que dava pra esconder de chuva embaixo e tal. Ali a gente fazia gaiola, 
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fazia coiso... Então aquilo acabou, mexeram... Mudaram tanto que até o ribeirãozinho que a 

gente pescava lá, está só um reguinho d´água muito ruim. 

Cassiano: É, a coisa triste que eu achei lá foi isso, depois de tantos anos... A água, cara, 

sumiram com a água! A gente pescava aqueles trairão ali, tomava banho - que lá tem um 

lugar que chama caracol. Então tinha uma cachoeira que de longe você a escutava urrando... 

Chega lá você tem que escutar bem [de perto] assim, está “plim, plim...” Acabou a água. E as 

árvores cortaram tudo. O resto está lá, estão tudo passando bem lá... [Risos.] E está 

pensando o quê? Tem até luz elétrica, tem até asfalto, está pensando? É, nós progredimos. 

Zé Mulato: Poluíram muito. 

Cassiano: Está passando melhor que no passado. 

Zé Mulato: Já tem lá até cavalo, o autêntico filho de uma égua, chamado de horse. É, coisas 

esquisitas.... 

Domingos: Lá o pai de vocês era agricultor, trabalhava com o que lá? 

Zé Mulato: Ô filho, nós não somos nem agricultor, nós somos roceiro mesmo. Daqueles que 

viveram no cabo da enxada, comia do que plantava. Eu atingi isso primeiro, que eu sou o 

primeiro filho. Quando folgava nossos serviços meu pai pegava empreitadazinha ou então 

plantava a meia. Você fazia a colheita, metade era do dono da terra e metade de quem 

plantou. E ainda nós puxou muito enxada... O Cassiano ainda puxou um pouco também, mas 

ele já estava mais moderno, mais novo, ele veio pra Brasília um pouco antes. 

Domingos: E lá em Minas, ainda nessa época, você teve contato com viola? 

Zé Mulato: O primeiro contato meu com viola foi lá. Tem o Volmi Batista, que é o nosso 

produtor, companheiro do bom. Eu guardo, que ele colocou num release. Mas é o seguinte, 

meu primeiro contato com viola: apareceu um camarada, hoje a gente não sabe que é um 

andarilho e tal. Mas esse homem ninguém sabe de onde ele veio. E viveu por lá uns tempos. 

E também não se sabe pra onde foi. 

Cassiano: É, mas foi. 

Zé Mulato: Só que ele tinha uma violinha de Queluz, daquelas violas de cravelha de pau, que 

o barulho de afinar viola era muito mais do que o toque: “qué, qué, qué...”  

Cassiano: Era muito ruim. 

Zé Mulato: E a violinha só tinha traste até aqui, era chamada meia regra. Afinação de Rio-

abaixo. E ele tocava, contava causo, as histórias, e solava. Contava o causo tocando a 

violinha. E eu fui dos que mais me influí, da roda de meninos que andavam em redor dele, 

meninada danada... Eu, naquela época, uns doze anos, onze, vivia rodeando ali. E ele 

sentindo o meu interesse passado da quantia, um dia ele resolveu, me ensinou a afinação do 
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Rio-abaixo. Como meu pai já tocava cavaquinho, que cavaquinho na realidade é o Rio-abaixo 

faltando só uma corda de cima... Esse foi o nosso primeiro contato com viola. Cassiano veio 

menino ainda pra Brasília. 

Cassiano: É. 

Zé Mulato: Mas já com essa... Meu pai tocava cavaquinho, eu já arranhava alguma coisa na 

viola, e influímos aqui no meio dos cantador. 

Cassiano: Fui conhecer violão aqui já em Brasília. Eu ganhava muito pouco, mas também não 

estranhava que eu já estava acostumado com aquele trem. E o cara queria vender um violão 

pra mim. Ele cismou de vender o violão, eu falei: “moço, eu não posso comprar um violão”. 

Aí foi baixando até que eu comprei o violão. Isso foi em 1972, por aí. E de lá começamos esse 

trem. Então eu peguei viola foi aqui [em Brasília], e por incrível que pareça... Claro que eu 

ouvia música caipira quando era menino, lembro de algumas, mas meu pai, gente crente, 

eles ficavam muito em cima... E a gente fugia pra ver uns batuques, uns trem, mas era um 

pecado, não podia! Mas chegando em Brasília que eu fui pegar violão e fui acompanhar ele 

aqui. Aí eu fui achando mais a música caipira. A música caipira eu aviso pra vocês, você 

começa a conhecer e você vai gostando... Aí você vai conhecer quem foi quem, quem, 

quem... Aí você já conhece a história toda e você se apaixona. Daqui a pouco você está 

brigando pra defender a música caipira. É. Porque o trem é das coisas mais autênticas que o 

Brasil tem, é isso aí. E nós tentamos, apesar dessa guerra toda poluída, a gente procura 

manter o que é música caipira de verdade, não importando com negócio de sucesso, de 

riqueza. Porque riqueza sua é a sua vida. E tudo que você pensa que tem você não tem, é 

dos outros... Então o que você tem bom é a vida que Deus te deu. Então, já vamos por aí. Eu 

venho defender música caipira, porque é como eu te falei: a gente passa a gostar, a 

conhecer cada vez mais, e aí você defende. É o nosso caso. 

Domingos: A dupla Zé Mulato e Cassiano começa quando? 

 Zé Mulato: Olha, a dupla foi formada em 1971 na realidade. Agora, nós fomos no rádio a 

primeira vez, finalzinho de 1973. 

Cassiano: É. 

Zé Mulato: Primeira ida nossa foi na Rádio Nacional. O Valdecir de Castro, lembrei o nome 

do miserável. Eu não sei se morreu, mas deve ter morrido porque ele já era velho e eu era 

rapazinho novo. E eu já estou bem andadinho já... De qualquer maneira, lá de onde ele 

estiver, seja da outra banda seja de cá, ele deu a primeira oportunidade pra nós na Rádio 

Nacional. Fizemos meia hora. O Cassiano formou a dupla na segunda-feira e cantou já na 

quarta na Rádio Nacional. Cantamos naquela época duas músicas do Tonico e Tinoco, que 

era a dupla da época. E assim começou a história do Zé Mulato e Cassiano. Começaram a 

gostar. E naquele tempo, o negócio de telefone era raro, [as pessoas] escreviam, pediam e 
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tal... E com essa nós fomos conseguindo mostrar a cara e estamos tentando até hoje. E já 

estou bem mais animadinho do que naquela época! 

Cassiano: Mas isso é uns trem... Vocês que é mais jovem, a gente fala e o pessoal até ri da 

gente. Era assim: não tinha sapato, pobre era com pezão no chão. O pé criava um trem, 

parece um chinelo de dedo assim... Aquilo era uma couraça. Pisava em prego, em qualquer 

trem, você entendeu? Sapato nem pensar. Quando eu calcei o primeiro sapato furadinho 

que veio não sei de onde, dava um chulé desgramento... Todo furadinho assim, parece que 

era de plástico. E eu ficava todo metido, assim... 

Cassiano: Mas então, chegava no domingo o povo ia pra missa ou pra igreja. E chegava 

nessa água que eu te falei, que a água infelizmente [hoje secou]... Vinha com o pezão no 

chão. Mas tinha trabalhado tanto, conseguia uma botina. Tinha uma botina que chamava 

rinchadeira, que era feita no prego. Aí os caras vinham com aquilo amarrado nas costas, as 

mulheres, as moças... 

Zé Mulato: Pra não gastar a botina. 

Cassiano: Pra não gastar a botina. Quando estava chegando ali [perto da igreja], passava 

água nos pés, calçava aquilo e ia pra missa. Chegava: “ave, ave, coisa e tal, vocês podem ir 

pra casa meus filhos e tal”. A escada da igreja, muitos já descia amarrando e botando aqui o 

sapato nas costas. 

Zé Mulato: A botina atrelada com o cadarço, jogada nas costas pra não gastar.  

Cassiano: Alguém falou pra mim: “Bom, mas Cassiano, isso existiu mesmo?” Eu sou velho 

mas não é tanto assim não... Mas era verdade! 

Domingos: Vocês chegaram a ir em circo nessa época?  

Zé Mulato: Ah, viajamos muito depois que nós cantamos. Nós enfrentamos circo bastante 

ainda. Viajamos naquela época quase que a cavalo, porque eu tinha um carro velho, um TL 

[lê-se “tê éle”], que meu pai dizia: “meu filho, esse carro melhor não ter ele!” [Risos]. Só 

mudou a acentuação! 

Cassiano: Mas era muito ruim! 

Zé Mulato: E viajar nesse mundo aqui pro lado da Bahia, moço... O lugar que a gente faz hoje 

com três horas, antigamente era um dia inteiro. E se atolando o dia todo... Ainda fizemos 

circo algumas vezes, bastante. 

Domingos: Como que era no circo? 

Zé Mulato: Era um povo sem sorte, naquela época. E era obrigado a usar uma certa 

malandragem - e os camaradas que cantavam era também cada um mais velhaco que o 

outro... E nós novatos na época. 
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Cassiano: Filha, estou dizendo que a corrupção é geral, em cima e em baixo. 

Zé Mulato: Então era desse jeito, se você não ficasse de olho no acerto de contas lá em 

cima, na bilheteria, aí eles dançavam. Era igual aquela do Luiz Gonzaga: “um pra tu, dois pra 

mim”, sabe como é que é? Mas assim mesmo ainda foi divertido. E muita coisa sobre 

tolerância, resignação com os azares da vida, tudo nós aprendemos nessa parte. 

Cassiano: É, o circo foi uma época difícil... Pros cabras de circo, pra todos. O Brasil era muito 

pobre e estrada não tinha. Eles tinham que armar aquele circo todo, que dá um trabalho 

miserável. Tinha situação que os caras ficavam na cidade... Por exemplo, é claro que o 

prefeito arranjou um lugar pra eles, ainda tinha muito espaço também. Mas chegava num 

ponto que eles não tinham condições de sair de lá. Quando nós íamos cantar, o cara falava: 

“ô, graças a Deus, agora nós podemos ir embora, porque não tinha dinheiro pra ir embora”. 

O cara tem leão para comer trem... 

Zé Mulato: Aquilo foi duro. 

Cassiano: Tem trapezista... A mulher do trapezista com um barrigão desse tamanho... 

Zé Mulato: E já não podia ir no trapézio, porque gestante se for pendurar no trapézio, não 

tem... 

Cassiano: O povo é difícil. Então alguém fala assim: “ah, o circo acabou”. Eu falo: “acabou 

tarde”. Ficou saudoso. A figura mais forte do circo é o palhaço. Sempre gostei e até hoje 

quando eu vou num trem que tem palhaço eu não perco as palhaçadas dele, por mais besta 

que ela seja. Porque é a coisa mais forte que ficou, foi o palhaço. Mas tem circo ainda por aí. 

Tem gente igual nós, tipo... Nós somos uma espécie de Dom Quixote pra música caipira, é 

por aí. 

Zé Mulato: Aliás, nós vamos gravar uma moda que fala disso. 

Cassiano: É, vamos gravar. 

Zé Mulato: Porque vocês já sabem a história do Dom Quixote. Ele era um maluco sonhador 

que enfrentava moinhos de vento dando de flechada e espada, pensando que estava 

enfrentando... 

Cassiano: Com armadura e tudo. 

Zé Mulato: Eu confesso que digo assim, não tem problema ser inédito: “não é por 

ostentação...” Que antes disso eu já falei um bocado de coisa pra trás, rimando: 

 

Não é por ostentação que faço essa rimação  

Eu abro meu coração para quem quiser julgar  

Eu canto simplicidade isenta de vaidade 

Mostrando autenticidade pretendo continuar  
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Lutando nessa trincheira contra a música fuleira  

Dom Quixote à brasileira eu também posso sonhar.  

 

Zé Mulato: Igual Zé Mulato e Cassiano, com uma foicinha na mão, com viola e violão... 

Enfrentando sintetizador e o diabo! Nós estamos aí brigando! Nós somos Dom Quixote à 

brasileira! 

Cassiano: É porque aquele cara é o seguinte. Por mais que você dissesse que “não, aquilo 

não é um monstro, é um moinho de vento”. Ele disse: “não, é um monstro e eu vou cortar 

na espada”. Quer dizer, ele não era tão louco não. Ele não aceitava o que você queria 

impingir na cabeça dele. Ele tinha o ideal dele, acreditava naquilo e ele vivia a vida. 

Zé Mulato: Então é isso que nós somos. 

Cassiano: É isso que nós somos. 

Zé Mulato: A mesmice de hoje em dia. 

Cassiano: Deixando esse negócio de sucesso. Ah, a mídia rapaz... A mídia é muito boa, claro, 

ajuda muito, mas tem vezes que ela faz um mal muito grande. Compra almas, estraga alma 

de muita gente aí. E o estrago é maior na cultura. Estraga a vida de um ou dois ali ou mais 

pessoas e as pessoas ficam influentes e saem fazendo porcaria.  

Domingos: E essa moda você não pode mostrar não? 

Cassiano: É muito nova ainda. 

Zé Mulato: Não, porque ela ainda vai ser gravada. Eu falei só uma estrofe. Até quando eu 

falo “também posso sonhar”, eu explico. Como eu não gosto de nada pra ficar mais ou 

menos, parece que falou mas não disse, não. Quando eu falo: “também posso sonhar”... Na 

moda de viola nós temos uma parte pra sintetizar a história, não ficar encompridando 

demais. Chama levante, alguns mineiros chamam de suspendimento que é a mesma coisa. 

Levantar e suspender é a mesma coisa. Aí quando eu falo “também posso sonhar”, eu digo:  

Sonho com a juventude que tenha a atitude  

De dar um golpe bem rude nessa mesmice nociva  

Que possa na poesia mostrar mensagem sadia  

E de onde estiver nesse dia eu estarei dando vivas.  

 

Zé Mulato: Essa bronca toda é isso. 

Domingos: Você estava falando da moda de viola. Vocês poderiam tocar uma moda de 

viola? 

Zé Mulato: Pode. Aliás, nosso prato do dia mesmo é a moda de viola. [Risos.] 
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Cassiano: É a moda de viola. 

Zé mulato: Escolhe uma moda de viola pra eles aí. 

Cassiano: Segundo um amigo nosso, e é verdade, a moda de viola é a célula mãe da música 

caipira. Ela parece simples de cantar, mas não é. Tenta pra você ver se me acompanha, não é 

fácil. E a moda de viola, ela é a alma da dupla caipira. A gente sempre fala nos teatros: 

“gente, a dupla caipira tem que cantar moda de viola, senão está faltando uma coisa”. É 

igual o padre terminar a missa e não falar um amém, nem nada. É por aí. Tem que ter uma 

moda de viola. Cantar uma pra você... 

Zé Mulato: Qualquer uma eu estou achando bom. 

Cassiano: Vamos cantar uma que eu gosto de cantar para as pessoas, “O portador da 

alegria”, pode ser essa aí? 

Zé Mulato: “O portador da alegria”. Então é isso. 

Cassiano: Isso é uma moda de viola. O pessoal mal informado acha que dois caipira, cantor 

de duas vozes, é moda de viola, não é. 

Zé Mulato: Aliás, os falsos caipiras, os falsos sertanejos metidos a meio raiz... Dizem: “vamos 

cantar uma moda de viola”. Não, moda de viola é uma modalidade que nós temos pra contar 

uma história, a moral dentro de uma história, citar caso acontecido ou até aconselhar 

alguém. Isso à capela, onde a viola é usada só pra nos manter dentro do tom. Se você não 

bater [na viola] vez ou outra, você vai entrar no Ré e terminar lá no fim... 

Cassiano: Então existe muito mal-entendido. Um dia eu falei pra alguém: “puxa, cantor de 

música sertaneja foi o Luiz Gonzaga. Esse foi um dos maiores cantor de música sertaneja”. 

Queriam me bater. Falei: “só porque ele cantava sozinho, não tinha duas vozes?” Mas ele 

cantou o Nordeste todo e o Brasil todo. Então pra mim é cantor sertanejo da melhor 

qualidade. Fora os eteceteras que ele merece, sabe? [Risos.] 

Zé Mulato: Isso é quase que uma autobiografia, essa moda. Chama “O portador da alegria”. 

E não é pretensão, é coisa que nós achamos que é justo. 

[Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “O portador da 

alegria”, de autoria de Zé Mulato]:  

Minha vida de violeiro só tem sido abençoada 

Tenho alguma intimidade nas dez cordas afinadas 

Onde a viola me leva sempre encontro na chegada 

Abraços de boas vindas da boa companheirada 

Por não ser interesseiro ainda não ganhei dinheiro 

Mas também não falta nada 
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A viola é a diretriz que rege o meu dia a dia 

Eu procuro ser correto na sua filosofia 

Que é respeitar os colegas de instrumento e cantoria 

Preservar nossas raízes naquilo que a gente cria 

Ser caboclo de verdade porque a simplicidade 

É grande sabedoria 

 

Eu sempre vou na Folia, a festa que mais me agrada 

Acompanho até a entrega começando da alvorada 

Sou folião do Divino e essa bandeira sagrada 

Tem sempre me protegido em toda a minha jornada 

Essa vida é passageira, mas pode ser de primeira 

Se for bem aproveitada 

 

A respeito querer bem também tenho nostalgia 

De amores que ficaram pela minha travessia 

Cada um deles marcou meu caminho na poesia 

É bem melhor ter saudade do que uma vida vazia 

E até quando eu viver, se Deus quiser, quero ser 

Um portador da alegria. 

Domingos: E então vocês gravaram o primeiro disco. Como foi esse processo de 

profissionalização? 

Cassiano: O primeiro? O primeiro disco foi meio complicado. Porque era muito difícil... Hoje 

todo mundo grava, mas antes era difícil, você tinha que ser indicado, tinha uma certa máfia 

na coisa. Essa abertura toda que houve, tudo tem dois lados, o lado bom e o lado. Tem o 

lado ruim, que não compreenderam; e tem o lado bom, que deu mais condições às pessoas 

gravarem. Tinha um programa aqui no Sesi de Taguatinga, uns par de ano pra trás, tem 

muitos anos... Nós não tinha nem gravado. E o pessoal reunia todo domingo ali pra assistir 

música caipira, Catira, essa coisa toda. Acho que era uma coisa que nunca devia de ter 

acabado. E nisso aí, o trem foi melhorando, conseguiram patrocínio, trouxeram o Carreirinho 

e a Zita Carreiro. E nós conhecemos eles e tal. A dupla era Zé Carreiro e Carreirinho, 

disseram: “ó, estou procurando uma dupla pra regravar umas coisas de Zé Carreiro e 

Carreirinho e eu acho que vocês”... Aí nós ficamos empolgados, porque gravar era um 

sonho. Aí fomos lá em São Paulo conversar, ele nos ajudou muito. E não passou muito 

tempo veio Tonico e Tinoco. Aí cantamos lá com eles, pra eles. Depois do show, ali no 

camarim ele disse: “olha, vou ver em São Paulo se acho gravação pra vocês e tal”. “Pô, 

Tonico, eu fico feliz demais, mas já tem uma conversa com o Carreirinho”. É, questão de 

lealdade, não pode... Ele disse: “não, se está com Carreirinho está tudo bem”. Então eu não 

sei se nós com o Tonico e Tinoco seria melhor, ou se com o Carreirinho... Enfim, mas o 

Carreirinho sempre nos deu a maior força. E ele pra nós é o papa da música caipira. 
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Zé Mulato: Na moda de viola, principalmente, ele é número um e eu estou sem jeito de 

achar o dois. 

Cassiano: É verdade. Então ele arranjou pra gente a gravação. Demorou, passaram-se uns 

dois anos ou mais... Porque deixar tudo prontinho era um sacrifício. Era muito difícil gravar, 

menino. Até que gravamos o primeiro disco, que foi muito sofrido, isso foi em 1978, quando 

ele saiu. 

Zé Mulato: Mas acontece que a nossa plantação, eu acho que foi muito positiva. Que nós já 

gravamos o primeiro disco... Não tinha moleza não. O técnico de som, que Deus o tenha, 

acho que foi embora já, Rudi. Ele riscou no chão em redor da minha botina. 

Cassiano: Na minha cadeira também. 

Zé Mulato: Falando: “não tira o pé daqui”. Nós tocamos. Tocando e cantando no disco [sem 

mover as pernas]. Doze faixas, nós fizemos em sete horas. 

Cassiano: Eles achou nós com cara de botinudo, caipira demais. E o povo tem uma visão 

errada do caipira. Nós é caipira, mas nós não é besta não, sô! Ó... Mas nós fomos besta. 

Botou a cadeira, riscou assim com o giz, “não pode tirar o pé dali!” Gravamos um disco, ele 

aí e eu aqui, desse jeito. E depois não querem ir pro inferno! [Risos.] 

Zé Mulato: Mas ficou bom. Cantamos doze músicas, gravamos doze músicas em sete horas. 

E não tinha aquele negócio, aquela moleza de ouvir, playback e “pá, pá, pá”, metrônomo pra 

te manter no ritmo. Não, a contagem era na garganta. Um sabido, mais traquejado lá do 

canto... Nesse caso o Julião [da Viola], que Deus ilumine lá da outra banda também. Julião 

era músico, gravou muita gente importante e a contagem era na garganta: “um, dois, um”... 

E você tinha que tocar nisso aí. E manter o ritmo. Não é como hoje, o caboclo arranja um 

parceirinho e grita umas coisas, você já acha que ele é uma dupla. Mas se não ralar a costela 

bastante... Então fizemos o primeiro disco nessa condição. E é um dos discos que eu tenho 

mais amor. Primeiro porque foi o primeiro e porque nós cantamos um repertório que a 

gente já gostava. Porque quando ele falou que o Carreririnho e a Zita Carreiro viriam... Um 

artista que a gente é fã, vem na nossa cidade...  

Cassiano: Cara, é o papa chegando na casa do católico, bicho! 

Zé Mulato: A oportunidade de a gente ver o cara. Só de a gente ver o homem já era um 

prêmio. Então nós ensaiamos umas oito modas de viola, umas oito músicas dele entre 

cururu e moda de viola, pra receber. E ele falou: “era a dupla que eu procurava”. Ou seja, ele 

estava procurando uma dupla que cantava num estilo mais ou menos concernente com 

aquilo, e achou na gente. Foi nossa primeira oportunidade. Então o primeiro disco nosso é: 

“Zé Mulato e Cassiano interpretando Zé Carreiro e Carreirinho”. 

Cassiano: Verdade. 
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Domingos: Nesse aí que tem a música “Ai amor”?  

Zé Mulato: É nele que está “Ai amor”, que foi a primeira coisa. 

Cassiano: É. 

Domingos: Será que sai um trechinho de “Ai amor”? 

Cassiano: Sai. Claro. 

Zé Mulato: Eu não gosto de um trechinho. Até capação tem que ser bem acabada de fazer! 

Cassiano: Ou capa ou não capa, é assim! [Risos.] Você não pode deixar uma... Matar mal 

matado. Vai, mata logo ou não mata! [Risos.] 

Zé Mulato: Zé Carreiro e Carreirinho gravou essa moda com... Nessa época eles eram 

famosos, fortes, e gravaram com viola de gamba... 

Cassiano: Com orquestra, etc... 

Cassiano: Muito bonito. 

Zé Mulato: E nós, na vontade de cantar e querendo estar no meio, fomos obrigados a tentar 

fazer uma caricatura daquele trem que eles botaram de viola e aquela coisa toda... E como 

eles gravaram num ritmo parecido com baião nordestino, nós fizemos a nossa arrumação. E 

foi aprovada e foi o que mostrou. Vamos ver se nós faz? “Ai amor”. Qualquer tropeção é 

mera falta de ensaio. [Risos.] 

Cassiano: Vamos lá.  

[Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “Ai amor”, de 

autoria de Carreirinho]:  

Um dia longe de ti  

É um ano de sofrimento 

Suspiro desse meu peito  

Sai ligeiro como o vento  

Não como e não bebo nada  

Com suspiro me alimento 

Sei que não suporto a dor, ai amor.  

 

Minha vida transformou 

Com esse amor profundo  

Quando estou em seus braços  

Sinto não estar no mundo  

Eu passo horas inteiras  

Hora pra mim é segundo  
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É um paraíso em flor, ai amor.  

 

Seus braços é uma cadeia 

Ditado que o povo diz  

Em ser o seu prisioneiro  

Assim o destino quis  

Se me solta fico triste  

Se me prende sou feliz  

Quero sentir seu calor, ai amor.  

Cassiano: Só não entendi a freada dele... Mas o que vale é a má intenção! [Risos.] 

Domingos: Depois desse primeiro disco, vocês continuaram trabalhando em Brasília? 

Zé Mulato: Está fazendo agora - nós vamos comemorar, se Deus quiser -, quarenta anos que 

essa moda foi tocada e cantada em pé com o risco no chão! Pra não mudar nem o pé do 

lugar! 

Cassiano: Quarenta anos... Estamos aí cantando. Então é um tempinho, não é? E nós não 

temos o direito de fazer coisa fora da música caipira. Nós não podemos. Por causa da 

responsabilidade, nós conhecemos grandes caras da música caipira, assim, de perto. Tonico 

e Tinoco, o Tião Carreiro, o Carreirinho... 

Zé Mulato: Vieira e Vierinha...  

Cassiano: Vieira e Vieirinha, Silveira e Silverinha... 

Zé Mulato: Sulino... 

Cassiano: Sulino e Marrueiro... Enfim, conhecemos esse povo, assim, de perto. Então é uma 

grande escola pra nós e nós não temos o direito de sair por aí moderno e cheio de frescura 

não. Nós somos é dupla caipira, é isso. Amém, irmão? [Risos.] E tem uns que quer 

modernizar nós... Eu mando eles tudo lamber sabão. Ó, falar em modernizar! Nós ficamos de 

treze pra quatorze anos sem gravar. A dupla não parou, sempre fez shows, sempre 

trabalhou de show de tudo quanto era serviço que aparecia, a prioridade é cantar. Mas por 

quê? Chega lá um produtor que é mais moderno, a visão dele é outra, e quer que a gente 

grave um monte de coisa: “ó, o negócio é esse”. Falei: “não, o nosso negócio é música 

caipira cara”. “Ah, mas o...” Falei: “não, você vai caçar outro pra fazer isso”. Aí ficamos acho 

que treze anos, por aí, sem gravar. 

Zé Mulato: Foi várias vezes. “Mas hoje em dia é o que está vendendo...” Que vendam! Mas o 

que nós cantamos, respeitamos, e modéstia à parte fazemos razoavelmente bem é isso aqui. 

Se servir bem, senão tchau pro senhor e pronto. Assim foi um bocado de vezes. 
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Cassiano: Já pensou? Eu mais Zé Mulato com aquelas roupas? Aquele shortão esquisito e 

tum, tum, tum e blá, blá, blá... 

Zé Mulato: Isso aí não. O pior... 

Cassiano: E propor: “corococó, pa-pé-pi”... Pode ser um sucesso, não tenho nada contra, 

mas não dá. Nós não temos tipo pra isso, não dá certo. Não que eu não goste, acho um trem 

bom também. 

Zé Mulato: Muito bom... Mas podendo ficar pra lá, é bom! 

Domingos: Mas nesse período em que vocês não gravaram, vocês também trabalharam 

em Brasília com outras coisas?  

Zé Mulato: Nós somos filhos de pobre assumido. Pobre não, sem dinheiro. Porque pobre nós 

nunca fomos. Meu pai era cantador, e pobre não canta. Tem muito milionário com muito 

dinheiro aí, mais pobre do que eu era naquela época. Mas a gente sempre viveu com pouco, 

aprendemos a viver com o mais simples possível e isso continua até hoje. É nosso alicerce, 

nossa base. 

Cassiano: Graças a Deus, é. 

Zé Mulato: Se o mundo estiver bem, muito bom, senão... Se o que eu tenho aqui é só uma 

farinha ou quem sabe só um pedaço de mandioca cozida, me dão um gole d´água que nós já 

estamos resolvidos. Ah, mas não tem um colchão... Fulano de tal só tem esse chão... Está 

limpo. Pois eu deito ali mesmo e durmo. Quer dizer, a gente foi forjado nessa questão. 

Cassiano: Menino, a gente não vai contar a história toda pra vocês não. Porque eu contei 

uma vez pra um carroceiro a história, parte dela, e ele até que assimilou bem. O cavalo que 

até hoje quando me vê, ele chora... Então eu não vou contar a história toda porque ela é 

comprida. Mas olha: grande parte da grama que está plantada aí nos ministérios... Não 

fomos só nós, mas um monte sim... Naquele tempo, “tchec, tchec” e nossa senhora! Depois 

começamos a pintar. Acho que a Asa Sul nós pintou tudo. [Risos.] Eu acho... 

Zé Mulato: Eu cavei cerrado. Aquela frente da 114, tal, ali eu cavei chão até arrancar...  

Cassiano: Era nós e o trator. 

Zé Mulato: Os empreiteiros eram chamados de gato. Devia de ser porque eles passavam a 

mão, eu não sei... Então a gente cavava aquilo na picareta, no enxadão, até certa hora. 

Quando o sol esquentava e não dava mais pra bater enxadão - porque humanamente era 

praticamente impossível, calorão infinito desse -, a gente ia catar as raízes que arrancou pra 

amontoar num canto e queimar. Então ali na 104, 105 Norte, aquela grama toda foi regada 

com o meu suor, bastante dele. Isso não diminui a gente de nada. Isso é uma base pra você 

viver daqui pra frente. Hoje, se está muito bom, bom; senão, se está mais ou menos, pra 

mim já é luxo. 
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Cassiano: Nós trabalhamos de muita coisa aqui em Brasília... De Brasília, nós somos até 

cidadão honorário! Depois que descobri o que era isso! É, pra você ter uma ideia, não é 

pouca porqueira não... Brasília, meu pai veio pra cá com toda a família, éramos talvez já 

seis... 

Zé Mulato: Nós éramos sete. 

Cassiano: É, e o resto foi produzido aqui, os mais jovens. 

Zé Mulato: Não, produzidos não, colhido aqui. [Risos.] Produzido aqui é só um. 

Cassiano: Mas era sustância lá de Passabém! 

Zé Mulato: É! É a força da abóbora com pé de porco... 

Cassiano: Portanto nós somos dez. Seis homens e quatro mulher. Então Brasília nos recebeu 

aqui. Tinha muita obra, muita construção, nós e milhões de pessoas que vieram pra cá. E 

ficamos e nossa família toda está aí. É uma família já grande... Se reunir já dá uma galera 

legal. A gente pode levar eles e nós, já está bom. 

Zé Mulato: A gente tem os cantadores e a plateia! 

Cassiano: Então, sem nenhuma hipocrisia: Brasília é um lugar abençoado. A gente conhece o 

Brasil quase todo, tem lugar maravilhoso aí... Você quer ver? Se você morar muito tempo em 

Brasília você não dá conta de ir embora não, não vai mais. E se for volta com o rabo 

murchinho! Eu vi um sujeito dizendo: “eu vou embora!” Xingando. Falei: “moço, não faça 

isso não”. “Ah, vendi meus trem e vou!” Eu digo “não vá não, deixa sua casa aí, você vai 

precisar dela”. “Eu não venho cá nunca mais”. Está morando de favor aí.  

Zé Mulato: Você pinchou maldição nele, não foi? 

Cassiano: Não foi... É um monte. E Brasília tem um trem: pelo fato daqui ser a capital e ter a 

política mais vista aqui, aqui que é o centro, é o holofote, está em riba. Eu quero dizer pra 

todos, porque o pessoal acha que nós somos de Brasília, nós somos corruptos também, nós 

somos tudo rico e nós somos assim com os homens. A gente nem vê esses caras, pra você 

ter uma ideia - até por que eu não quero nem ver esses caras. Agora, Brasília tem outro lado 

bom, de um povo bacana, uma mistura de cultura do Brasil todo. Brasília é muito especial. 

Agora, não mistura nós com esses trem não! Eles estão lá no congresso, pra vocês terem 

uma ideia. Tem eles pra lá, e nós estamos é tocando viola gente! 

Domingos: Nessa época aí, como era Brasília? 

Zé Mulato: Era um pouco mais movimentada em matéria de trabalho. Eu cavei muita valeta. 

Tem um lugar ali, “cabeça do veado”, cavei lá até quase morrer. De carregar lá girica cheia 

de concreto e pedra, fazer essas coisas. Nesse tempo era uma movimentação tremenda, 

construção... Caminhão cheio de peão brincando ali, no outro dia dando duro, trabalhando 
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muito. E eu já disse até num verso que trabalho não mata, é a solidão que piora as coisas. 

Então trabalhar não faz mal a ninguém. Mas nessa época era um morro duro... E a surra que 

a vida me deu naquela época foi um alicerce, uma base muito boa pra eu enfrentar qualquer 

tipo de situação hoje, com satisfação e com condição até de entender. 

Cassiano: Na verdade, uai, quando nós chegamos eles estavam terminando... Não tem 

aqueles dois [prédios] lá do Congresso? Tinha um que eles estavam construindo ainda, era 

uma obra muito grande em volta. Depois que construíram aqueles anéis, aquelas coisas, 

muitos anos depois. Tinha aquilo terminando, que eram aqueles dois prédios magrelos; 

tinha Itamarati, Tribunal de Contas e alguns; a maioria dos ministérios nós vimos 

construindo. Então Brasília era um canteiro de obras. O pessoal chamava no rádio: “Ô 

corococó, eu dou aqui um alojamento e nós damos almoço. Aí contratava aquele monte de 

gente. Hoje eu dou almoço, alojamento e mais um terço!” Era tipo assim, sabe? Era uma 

briga. 

Zé Mulato: Pra chamar os brasileiros pra cá, rapaz, era quase um leilão...  

Cassiano: E a polícia era o seguinte. O seu documento, ou era a mão cheia de calo ou então 

seu documento era a sua carteira de trabalho. Eu nem sei pra quê usava identidade? Agora 

que eu sei...  

Zé Mulato: A minha foi tirada bem depois... 

Cassiano: Eles pegavam... Você podia beber as pingas que você quisesse, a hora que você 

quisesse. “Documento?”. Mostrava. “Tudo bem, pode tomar suas pingas...” 

Zé Mulato: Mas não fala na parte pior! 

Cassiano: Agora não tem, vai pra cadeia pra aprender a trabalhar. 

Zé Mulato: O policiamento de Brasília naquela época nós pegamos só um restinho. O cara 

era grandão, da mão meia bruta, esquisita? Com a cara de tapado que não tinha lá muita 

coisa pra entender? “Esse serve”. Quando eles falavam “pega e mata” não tinha conversa, 

morria mesmo. Mas nós chegamos no final.  

Cassiano: Graças a Deus. 

Zé Mulato: Vamos falar de coisa que é boa.  

Cassiano: É verdade, esse trem é ruim. Então é isso. Se vamos contar a história de Brasília, 

da nossa aqui, vai longe menino! 

Domingos: Essa questão do candango, o que é? Vocês se sentem candangos? 

Zé Mulato: Não, nós somos... 

Cassiano: Eu me sinto mineiro, sabe, uai? 
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Zé Mulato: Não, o candango é aquele que veio pra Brasília como se fosse a terra prometida, 

“vai pra lá que vai dar certo e tal”. Ele não tinha mais o que fazer na terra dele, não tinha 

recurso nem esperança nem nada. Ele veio pra cá e se alojou. E naquela coisa que pobre não 

perde pro rico, na realidade até ganha... Dessas que já estão aí surgiu a união de sofredores 

de um lugar e de outro, e o filhote dele que é o candango. 

Cassiano: A produção deles é. 

Zé Mulato: É, o fruto dessa penúria brasileira que veio pra cá é que na realidade é o 

candango.  

Cassiano: Então não somos candango. 

Zé Mulato: Nós já viemos prontos, é. Por precisão também das coisas, mas prontos. 

Cassiano: Eu que sou mais novo sou mais velho que Brasília. Então nós viemos de lá mesmo. 

E? Você que é o perguntador mostre aí... 

Domingos: Zé, você estava falando da seresta, que você gosta de cantar. Aquela [música] 

“Cai a tarde no sertão” tem um quê de seresta? Como é? 

Zé Mulato: É... São cruzamentos. Que eu até falei já em alguma reportagem, em algum 

lugar... Que já aprenderam até a fazer entrevista com a gente. Vocês mesmo estão nessa 

brincadeira! Brasília, no meu conceito... Aliás, no nosso, porque nós somos afinados até pra 

pensar junto! Brasília é uma espécie de uma Arca de Noé cultural. Tudo que você procurar 

no Brasil, de cultura, Brasília tem uma mudinha. Acabou esse estilo de fulano num estado... 

Pode ver em Brasília que nós temos e do bom. Que o nego veio de lá veio com saudade, 

técnica, aprendizado e veio, se assentou aqui. E se você me mostra um samba, eu te mostro 

um cateretê. Se nós mostramos o samba e o cateretê, outro já mostra um baião. E o outro 

vem com vanerão lá do Rio Grande do Sul... Quer dizer, Brasília é uma arca cultural. 

Cassiano: Verdade. 

Zé Mulato: E com esse cruzamento de seresta com cateretê com batuque, que é o nosso 

samba de Minas Gerais, foi que nasceu várias coisas que eles falam: “vocês tocaram isso aqui 

pra ninguém tocar”. Não é. É porque esse cruzamento veio pra nossa mente. Aquilo na 

realidade é uma toada. O meu irmão, que é o Daniel, abaixo desse aqui, ele faz um estilo que 

eu até acho bonito. Ele é uma espécie de MPB caipirada. Ele é uma mistura. 

Cassiano: Ele é resultado de Brasília. 

Zé Mulato: E essa moda é composição dele, que é uma toada quase samba-canção. Está 

entendendo? 

Cassiano: Então, ó, você quer ver? Deixa eu afinar esse trem. Ó. [Dedilha no violão.] Ah, 

deixa desafinado mesmo... 
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Zé Mulato: Vamos lembrar do Daniel. 

Cassiano: É, então uma das coisas boas. 

Zé Mulato: Quando você ver um camarada por aí, Daniel Fernandes, é o nosso irmão, o 

quinto irmão. Quinto não, o quarto irmão, porque eu não sou irmão, eu sou o protótipo! Ou 

sei lá o quê, o projeto que veio primeiro! 

Cassiano: Mas viu, menino, só pra concluir o trem: do Brasil veio toda a cultura, mas cultura 

no geral... Comida, dança, música e tal. E teve um abençoado que eu não me lembro, 

deveria, mas não me lembro, que teve a ideia de trazer o Clube do Chorinho para Brasília. 

Você sabe que quando Brasília veio, a capital era lá, veio um monte de funcionário que era 

tocador de chorinho e aqui eles ficavam meio peixe fora d´água. Então arranjaram um lugar. 

Hoje o chorinho de Brasília é referência nisso e mais num monte de coisa. 

Zé Mulato: Resultado da arca que eu falei... 

Cassiano: De caipira tem até nós, uai! [Risos.] 

Zé Mulato: “Tarde no sertão” que já está bem quase na hora, não é?  

[Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “Tarde no 

sertão”, de autoria de Zé Mulato e Daniel Fernandes]:  

Cai a tarde no sertão 

Logo a noite vai chegar  

Homem larga do arado  

Pega a foice e o machado  

Vai pro rancho descansar  

 

Sua choça no grotão  

Desafia a solidão do ermo 

Sabiá o seu vizinho  

Guardião do seu ranchinho  

canta uma paixão sem ter 

 

Morre o sol avermelhado  

Sobe a sombra no espigão  

Passarada em sinfonia  

Um coral de alegria 

Inocente orquestração 

 

Só quem sofre é o caboclo  

A saudade pouco a pouco amola 

Solidão traz nostalgia  
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Esperando um novo dia  

Desabafa na viola. 

Zé Mulato: É uma toada. É uma toada meio samba-canção, um samba-canção meio toada... 

Cassiano: A música caipira eu acho a música mais rica. Sabe por quê? Porque mesmo dos 

tempos antigo, na música caipira você pode tocar tango, samba, toada... [Dedilha na viola.] 

Aquela “Pra minha cabocla morar”, é quase um samba-canção. Então você tem os ritmos e 

tem a parte regional, que é outra, a gente chama de toada isso aí. E a música caipira ela é 

muito rica, todo ritmo você bota nela, até um samba nós gravamos. Você pode gravar de 

tudo na música caipira, não pode é sair do que você está fazendo... 

Domingos: Aí foi o [disco] “Meu céu” que vocês gravaram depois desse período sem 

gravar? 

Zé Mulato: O disco “Meu céu” foi depois dessa.  

Cassiano: Porque nós paramos um tempão, lembra? Eu falei procê. Foi aí que começou a 

história do “Meu céu”. Conta a história.  

Zé Mulato: É. “Meu céu”. Porque nós ficamos... O Volmi escreveu que foi dez anos sem 

gravar, mas não foi, foram treze [anos], treze e uns meses. E a gente lutava e tal, mas a 

dificuldade era grande, quem eram os medalhões não abriam lugar pra ninguém entrar. Se 

pudesse fechar a porta pra ninguém mais concorrer era importante. E foi ficando difícil. As 

pessoas que tinham alguma ligação com gravadora viam a gente cantar, interessava... 

Cassiano: É, as propostas era... 

Zé Mulato: Mas era de mudar a gente, porque o que está vendendo hoje em dia é isso, é 

aquilo. E a gente, não por teimosia, mas por uma certa firmeza, vamos dizer, até de caráter.  

Cassiano: Sensatez. 

Zé Mulato: Falei: “moço, o que a gente gosta, respeita e faz com uma certa desenvoltura, 

até com pequena facilidade é isso aqui. O que estão fazendo e vendendo vocês aproveitam, 

venda bastante, mas nós só somos isso”. Porque já que eu não posso ser o filé mignon que 

eu seja uma abóbora, mas a melhor abóbora que tiver na feira, lá na banca. Não me 

interessa ser o maior, mas pelo menos o pior eu não quero ser. 

Cassiano: Então o que acontece? Aí ficamos esse tempão [sem gravar]. Porque não tem 

sentido, eu gosto de todo tipo de música. Eu não estranho música nenhuma, música é 

música maravilhosa e tal. Agora, nós não podemos abraçar a música toda do mundo. Como 

profissional, não. Eu mais ele, eu sou bem radical com nós dois, na canção. Agora eu na 

bagunça eu canto qualquer trem que dá na telha, aquilo que eu consiga tocar também. 

Agora, nós ficamos esse tempão sem gravar pela dificuldade de gravar e também pelas 

pressões de produtor fulano e tal, que sabe muito, mas não sabe de Zé Mulato e Cassiano. E 
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aí ficamos um tempão. Foi quando veio fazer um show aqui o Pena Branca e Xavantinho, eu 

estou falando Pena Branca, aí falo só o Pena ele dana comigo... 

Zé Mulato: Claro! 

Cassiano: É o Pena Branca e Xavantinho. Então eles vieram fazer o show, a gente já conhecia 

eles há muito tempo, há muitos anos, das lutas aí. A gente já estava desanimado de gravar, 

“puxa é tão difícil, não consegue gravar e tal”. E aí ele falou: “não, nossa senhora, vocês vão 

gravar então!” Aí ele foi lá. Ele deu um golpe lá no homem da gravadora que era o da Velas. 

Ele foi e marcou um trem - porque eles [da gravadora Velas] estavam com medo deles 

saírem de lá. Aí ele marcou e levou nós. Falou: “não é nada com vocês não, eu trouxe essa 

dupla aqui, pra vocês ouvirem. Vocês me falam, grava eles ou não grava. Se não gravar eu 

tenho onde gravar eles”. Aí cantamos. 

Zé Mulato: Ele trucou com o zap na mão! 

Cassiano: “Canta duas músicas está bom”. Cantamos umas dez, umas quinze, porque o 

homem gostou demais. Aí gravamos. Aí animamos. 

Zé Mulato: Depois buscaram até uns whiskies e tacaram naquele bolo... 

Cassiano: É. Então nos animamos muito depois disso. 

Zé Mulato: Cinco músicas para experimentar... 

Cassiano: Já estava descrente com o trem, não na questão econômica - que não tem miséria 

de plantar grama. Eu estou essa anta, mas eu era uma anta com sessenta quilos a menos. 

Isso aí não é problema. Mas é por uma questão mesmo de dignidade. Aí começamos a 

gravar e aí também eu já falei pro cara. Falei: “ó, tem mais de doze anos aí que a gente não 

grava, por essas questões”. “Não, então vocês vão gravar em Brasília, então. Falei: “beleza. 

Olha, o repertório é nós que fazemos, a gente que toca. Companheiro que for tocar nós é 

que vamos escolher, você entendeu? Se for assim, agora se o senhor pensar...” Eu falei pra 

ele: “não é que eu tenha birra com o negócio. Mas se o senhor pensar de botar um teclado 

no nosso disco, eu espero mais cinquenta anos, mas não gravo”. Aí ele falou: “não... Faz aí!”. 

Graças a Deus saiu “Meu céu”. Que quando saiu, nós ficamos tão decepcionados quando 

ouvimos... Olha, ele ligou pra mim eu ia ligar pra ele pra falar: “vamos parar de cantar”. 

Achamos horrível. Quantos anos sem gravar, não é? Nós ficamos muito tempo... Agora não, 

agora já acostumei com ele assim. Melhorou. 

Zé Mulato: Mas cá pra nós, eu gosto mais dela cantada igual a gente usa hoje, depois de 

tirar aquela nódoa toda de arrumação de maestro fulano, de não sei o quê. Eu passo a 

gostar dela mais hoje. Também nós treinamos mais daqueles anos pra cá, porque todo 

mundo pede em todo show que vai, então acaba aprendendo... 

Domingos: E ela é parceria com o Xavantinho? 
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Zé Mulato: Xavantinho. E o Xavantinho é um camarada que tanto era bom cantando como 

ser humano de primeira linha. E ele naquele auge todo, você sabe muito bem e ele falou pra 

mim com a maior da simplicidade, falou: “mano, eu não sou compositor”... Que nós 

queremos gravar uma toada dele que dá gosto. Simples, mas tudo que é pra ter de beleza 

numa toada tem nela. E ele falou: “eu não sou um compositor, mas vê o que você faz com 

esses dois versinhos aqui”. Ele me deu as duas primeiras estrofes. E eles tirando a gente do 

marasmo, do quase morto, e jogar dentro de um disco... Eu falei, “eu tenho que fazer 

alguma coisa pra agradar esse povo. Eles não têm precisão nenhuma de estar com a gente”. 

Então foi simpatia, irmandade à primeira escutada. Eu acho. Não foi nem à primeira vista, 

porque antes de ver já era assim... [Risos.] E eu fiquei com aquilo na cabeça, as duas estrofes 

dele, eu tenho que fazer alguma coisa. E a coincidência foi boa. Eu tinha uma chácara ali na 

beira do rio Descoberto, quando ainda tinha água, porque o rio Descoberto agora virou um 

corguinho, coitado. E eu lá botei uma carninha pra assar - eu estou contando a história pra 

aproveitar -, uma carninha pra assar no barranco lá... E o corgão batendo, balançando na 

água, ali tinha as pedras redondas. E eu vinha cá e comia um pedaço, tomava pinga; comia 

um pedaço de carne e ia lá mergulhar. E em volta de mim um arvoredo de uma madeira que 

se chama de periquiteiro, periquiteiro da fruta. E ao redor de mim passarinho cantando, 

sabiá, trinca-ferro, o sanhaço comendo aquela fruta e cantando aquele trem. E tem aquela 

água barulhando lá. E me veio essa ideia assim. O refrão nasceu nisso. Gente, falam tanto, 

pregam tanto... Porque meu pai era, hoje chamam de evangélico e tal. Eu falei: “esse povo 

fala tanto no céu que é difícil demais pra qualquer ser humano ir lá até o céu, não é mole. 

Está doido, não é? E esse trem aqui não é o céu, conforme me ensinaram e tal, mas se Deus 

achar que eu não mereço o tal de céu lá, deixa eu num canto desse aqui que está bom”. Isso 

já meio que “calibrado”... E no eu dar uns passos pra vir embora, lembrei: “olha a moda do 

homem aí”. Já vim resmungando o refrão: “não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus 

achar por bem, pode me deixar aqui”. Aquele lugar cheio de passarinho, água bonita... E 

nasceu a moda, a parceria nossa nasceu aí. Ele me deu as estrofes e pra me passar a 

melodiazinha ele fazia: “Nham nham Nham nham”... E eu aproveitei, simplorinha, mas é ela, 

só o sentimento do Xavantinho, se fosse outra não ia ter graça. “Nham nham” que ele falou 

pra cantar... E com essa saiu essa letra, daí eu fiz mais duas estrofes e o refrão é meu. E Deus 

ajudou... 

Cassiano: Agora, é pedido de vocês cantar ela ou não? Vamos firme que nós também é fã de 

nós! Vamos cantar! [Risos.] Vamos lá, então. 

Zé Mulato: Então essa também é uma toada. Você vê que a toada tem, devido ao 

regionalismo, levadas diferentes. Essa toada é do Xavantinho e minha. 

[Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “Meu céu”, de 

autoria de Zé Mulato e Xavantinho]:  

Armo a rede na varanda, afino minha viola  

Sabiá canta comigo, mando a tristeza embora 
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No lugar aonde eu moro solidão não me amola  

Quando eu faço um ponteado a cabocla cantarola 

 

Não é o céu conforme eu aprendi 

mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui 

 

Quando vai chegando a noite a natureza desmaia  

O sereno vem caindo na folha da samambaia  

Eu vou na biquinha d´água e tiro o suor do rosto 

Esperando a comidinha temperada com bom gosto 

 

Não é o céu conforme eu aprendi 

Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui 

 

Chamo a lua pra cantiga ao som da modinha boa  

E misturo a cantoria com os bichos da lagoa 

Urutau canta doído, sapo boi marca o compasso  

Afinados no bordão da viola no meu braço 

Não é o céu conforme eu aprendi 

Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui 

 

Noite alta vou dormir para acordar bem cedinho  

Pois não perco a alvorada e o cantar dos passarinhos  

Pra me desejar bom dia coroar o meu sossego  

Eu recebo a visita do cuitelinho azulego  

 

Não é o céu conforme eu aprendi,  

Mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui.  

Zé Mulato: “Meu céu”. 

Domingos: Esse disco foi importante nessa retomada? 

Zé Mulato: Foi, ele nos mostrou pro Brasil. E nessa época houve aquela questão do Prêmio 

Sharp que era uma espécie de Oscar da música brasileira e ainda continua sendo, nós fomos 

indicados. Quando saiu eu falei: “rapaz, só da gente ser lembrado, a gente que estava treze 

anos sem ninguém nem saber se a gente era vivo. De repente, no primeiro disco já começa 

com uma história dessa”. Então não fomos lá pensando nem em ser classificado, mas fomos 

de feliz por ter sido chamados.  

Cassiano: Verdade. 

Zé Mulato: Foi onde aconteceu: o disco da vez era o “Meu céu”. 
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Cassiano: E uma coisa inédita pra nós a questão do Prêmio. Primeiro, chegou um envelopão 

desse tamanho assim. Eu falei: “pra quê isso?” Envelopão desse tamanho com um 

envelopinho dentro. Aí vem as exigências que eles faziam na época, pra nós ir de fraque. 

Agora, vou descobrir que diabo é fraque... Eu liguei lá, pedi: “gente, não faz isso com nós 

não... Nós chegar parecendo dois pinguim lá...” Eu fui ver que era o fraque. O quê que é isso 

rapaz?! 

Zé Mulato: Não, a pior parte do fraque é aquele rabão pra trás, aquilo é que eu achei... 

Cassiano: Eu acho que é muita fraqueza de quem usa um fraque daqueles! [Risos.] Eu acho 

francamente, respeitando os antigos, mas naquela época o povo era meio... 

Zé Mulato: Não, fracamente! Você está falando em fraque, então não é francamente, é 

fracamente! [Risos.] 

Cassiano: Porque tinham os critérios lá, todo mundo de preto, aquele bando de urubu... Aí 

convenci eles, e aí nós fomos de terno. Coisa terrível... 

Cassiano: Então aí combinamos não ir com esse trem, aí fomos de terno. Já não deu certo, 

mas foi... Mas foi muito bom pra gente o Prêmio, até porque depois nós concordamos, agora 

vamos assinar... Mas foi muito bom esse disco, valeu a pena. Apesar da gente ter levado 

aquele choque quando vimos, não gostamos, mas foi bom. E até hoje a gente canta, o 

pessoal pede essa música mesmo, porque pedem. 

Domingos: O “Sangue novo” veio depois dessa aí? 

Zé Mulato: Veio. 

Cassiano: Veio. 

Zé Mulato: “Sangue novo” já veio bem depois. 

Cassiano: Foi quando meu menino nasceu, meu menino estava pequeninho, aí nós 

gravamos “Sangue novo”. E ele está no disco, você viu a capa? Lá o artista que tirou, como é 

que é o nome dele mesmo? 

Zé Mulato: Sei lá. 

Cassiano: Desculpa, meu filho. Ele fez, assim, nós somos preto e branco e o menino colorido. 

Porque o menino está chegando e nós já estamos já. E ficou muito bonita aquela capa. Aí era 

o “Sangue novo”. Meu menino hoje está um cavalo deste tamanho. Mas ele fez agora, foi 22 

anos agora fez. Então ele ainda hoje ainda brinca, é o sangue velho. [Risos.] Sangue novo 

agora é o meu netinho, aquele está novinho. 

Zé Mulato: E a luta tem sido assim. A gente se sente... Eu sou mais bobo, mais sentimental 

ainda... E a gente sente gratificado por pregar uma simplicidade verdadeira, sem precisar de 

ter que fazer de conta de nada pra parecer com nada. Tivemos a felicidade de nosso público 
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brasileiro - que interessa pro nosso lado -, nos aceitar e receber o que nós somos. Você 

administrar o que você é realmente é muito fácil. O caboclo que se cerca de mentira ou de 

faz de conta é que passa apertado pra administrar isso aí. A verdade é muito fácil de 

administrar. E a gente hoje tem afinidade, temos cantado pelo Brasil afora praticamente 

todo. O público que vai nos assistir vai sabendo o que que quer assistir. Não tem enfeite, 

nem faz de conta, nem auê pra enganar, engodo pra ninguém. E a gente canta muito 

comodamente pra dizer o que é verdade. Gostando do que faz e tendo mais gente ajudando 

a gente a gostar do que gosta. Então você vê que o lucro é grande! 

Cassiano: E? 

Domingos: Nós estamos nessa região que é linda, que é o cerrado. Como aparece nas suas 

composições, na sua poesia, o cerrado? 

Zé Mulato: Eu até disse numa moda... Que eu falo que o cerrado, além da beleza, é um 

celeiro de remédios, que se a medicina mundial fosse prestar atenção no cerrado, evitaria 

muito gasto ruim. Porque o cerrado pra nós, além de bonito, visão muito grande, imensa 

visão, linda... Ainda tem de tudo que o brasileiro precisa no cerrado.  

Cassiano: É, mas tem uns trem que estão sumindo menino. O cerrado, eu lembro quando 

morava na Vila Planalto, naquela época eu falei... Brasília começando, ali era um cerradão. 

Onde hoje é os clubes [Setor de Clubes], ainda é um cerrado, mas ali tinha um trem... Fruta 

de Ema. Não vi mais, eu não sei onde tem, não vi. Tinha muito, a gente pegava, Fruta de 

Ema. A bio, que é uma folhinha verde, nasce uma pelotinha amarelinha, muito gostoso 

também, tipo bacupari só que pequenininha. Mas tinha muito, eu saía, enchia a sacola de 

coisa. Eu já andei por ali onde pode, onde eles deixam ainda, não sei o que aconteceu. Não 

tem, sumiu. Então o cerrado é uma coisa muito séria. Quando eles chamam de berço das 

águas, ele é berço de muito mais do que água! Então, o Cerrado é coisa séria. Eu fiquei 

muito triste quando eu vi que, em Brasília, começou a queimar no Aeroporto, queimou os 

trem tudo e ninguém apagou essa porcaria. Eu fiquei muito bravo, porque estraga meio 

mundo de coisa, sai matando tudo quanto é trem. Então, o cerrado é da maior importância. 

Se acabar com ele, de repente o Pantanal vai pro pau, lá longe. 

Zé Mulato: Bom, de qualquer maneira, natureza pra nós é essencial. Eu, por exemplo, sou 

mais adaptado lá no mato, no interior. Não é só por eu ser caipira. Eu até disse que eu sou, 

numa moda que ainda não foi gravada, portanto ainda não é publicada... Eu digo que sou 

caipira por natureza e também por opção. Porque a gente é caipira porque nasceu caipira e 

já vimos que não tem nada melhor do que ser realmente caipira. Não é fazer de conta. O 

protótipo de caipira é triste e feio demais. Você vê esse povo fazendo festa junina, todo 

rasgado, o chapéu furado na cabeça, fazendo papel de palhaço, dizendo que o caipira é 

aquilo, não. 

Cassiano: Não, não. 
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Zé Mulato: Pra começar está tudo errado. O caipira veste sua roupa domingueira, ou seja, a 

melhor que ele tem, pra ir numa festa. Ele tem um chapéu rasgado de trabalhar pra dar tapa 

em pernilongo e muriçoca e tal, mas no dia dele ir pra festa ele pega o chapeuzinho... Esse 

aqui por exemplo, é um chapéu que hoje em dia nem está tendo mais. 

Cassiano: Esse é o famoso tapa aposta! 

Zé Mulato: Então esse é o de ir pra festa. Então, por isso que eu sou implicado com o senhor 

Lobato e o senhor Aurélio, por isso. 

Cassiano: Coitados... 

Zé Mulato: Pois desenharam a desgrama do caipira que não existe. Tudo evolui nesse 

mundo, pois nós caipira estamos evoluindo também, e muito. 

Cassiano: Claro. 

Zé Mulato: Aonde a gente quebrava tudo na foice, no machado, porque não tinha outro 

jeito, hoje já tem colheitadeira, já tem trator até com algum ar condicionado e tudo. Agora, 

o camarada que tem amor naquilo continua sendo caipira e vai ser. Então ser caipira pra 

mim não é o que o seu Aurélio escreveu. Ser caipira quer dizer ser verdadeiro, assumir o que 

é. Ter prazer pelo que é. E, portanto, não ter que fazer de conta coisa nenhuma. Alguém 

vem me perguntar de vez em quando o que eu estou achando da música de fulano de tal... 

Que não vamos dar milho pra bode. Eu digo: “não estou achando nada”. “Nada, como? É um 

estouro!” Eu digo: “moço, Bin Laden também fez o nome que Jesus Cristo levou trinta e 

tantos anos pra fazer em meia hora. E o que ele fez? Merda. O que conta é a obra, não é o 

que ´estoura´”. 

Cassiano: O caipira também, o caipira estuda e pesquisa as coisas. Por exemplo, esses 

latidos de cachorro que vocês escutam de vez em quando aí, é uma coisa importante. Foi de 

onde surgiu o latim. Foi daí! [Risos.] Surgiu e hoje é uma língua bem disseminada! [Risos.] 

Zé Mulato: A gente brinca lá no “Navegante das Gerais” que a gente mistura um pouco do 

que a gente leu e aprendeu com o que a gente está usando. Que ser ou não ser, eis o 

pobrema. Porque o tal do Shakespeare pra lá falou: “ser ou não ser, eis a questão.” Mineiro, 

nosso, é o Chico Espirro, mineiro, que falou: “ser ou não ser, eis o pobrema”... Justamente 

porque tem muita gente fazendo de conta uma coisa que ele não é, não sabe explicar como, 

e faz caricatura até muito pobre do que na realidade é. E o Brasil infelizmente está cheio 

disso, o “faz de conta”. 

Domingos: Poderiam cantar “Navegante das Gerais”? 

Zé Mulato: Pode, claro que pode... Navegante [das Gerais] é um batuque, coisa que nós 

aprendemos lá na Zona da Mata mesmo, naquela região, porque lá existe a dança do 

batuque. Ou seja, o Brasil é coberto de uma coisa quase que só, mas cada região põe o nome 
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que quer. O batuque de Minas Gerais é o baião do norte, assim como é o vanerão do Rio 

Grande do Sul, irmão gêmeo do samba - a realidade é essa. Porque o que nós chamamos 

batuque, aí a instrumentação modifica e dá impressão que é outra coisa. Porque se esse 

batuque era feito na viola e numa caixa de guerra que chamava caixa, feita com couro de 

cabrito, de bode ou naquele tempo podia até pegar algum veado campeiro que dava um 

couro muito bom pra fazer. Então era isso. E esse batuque é porque como eles falam aquele 

negócio “caipira é uma coisa, sertanejo é que é o negócio...” Eu fui olhar e falei: “espera aí!”  

 [Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “Navegante 

das Gerais”, de autoria de Zé Mulato e Cassiano:]  

Se me chamam de caipira fico até agradecido  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido  

Se me chamam de caipira, olha aí, fico até agradecido  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido  

 

Eu sou lobo solitário, sou ave de arribação  

Fui forjado nas campinas nos confins do meu sertão 

Navegante das Gerais no lombo de algum pagão  

Eu só canto natureza, coisas da minha nação 

Minha honra ninguém tira quando me chamam caipira  

Agradeço a distinção, veja bem cidadão, pois é 

 

Se me chamam de caipira fico até agradecido  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido 

Se me chamam de caipira fico até agradecido  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido 

 

Defendo nossas raízes por isso tenho brigado 

Não me escondo a minha origem, sou caipira liberado 

Minha modinha singela igual a flor do cerrado 

Mas é sertão brasileiro tudo que eu tenho cantado 

Infelizmente o que vejo é um bando de sertanejo  

Com manias importada eu falei tá falado, pois é 

 

Se me chamam de caipira fico até agradecido  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido  

Se me chamam de caipira fico até agradecido  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido  

 

Cacique falou e disse, dei um dez e botei fé  

Que nós semo caipira isso não é pra quem quer 
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Acredito no que vejo, sou igual a São Tomé 

Enquanto nós for caipira a cultura está de pé 

Negar isso é vaidade, brasileiro de verdade  

Se orgulha do que é toma aí seu mané, pois é.  

 

Se me chamam de caipira fico até agradecido,  

Pois falando sertanejo eu posso ser confundido.  

Cumpadi o homem chamou nós de caipira.  

É, chamou, mas nós não semo mesmo, cumpadi?  

Semo porque semo e também porque queremo.  

Já dizia Chico Espirro: Ser ou não ser, eis o pobrema! 

Domingos: Hoje a viola está nas escolas, universidades...  

Zé Mulato: Essa bronca do “homem falou” é porque o Fernando Henrique numa época falou 

que o Brasil ainda era muito caipira, provinciano. E com essa os repórteres meteram o pau, 

caíram em cima do homem. Eu falei “não, eu dei um dez pra ele”. Disse, “porque caipira pra 

mim quer dizer verdadeiro, autêntico”. Tudo aquilo que eu já disse. Então eu dei um dez e 

botei fé. Agora, a questão é essa questão de sertanejo e tal. Pera aí: ser ou não ser? Isso, 

mineiramente falando: é o Chico Espirro, não é o Shakespeare. [Risos.] 

Cassiano: Até devia de ter disto assim: “ser ou não ser, aí que está o problema, cumpadi.” 

[Risos.] Mas nós botamos eis. Fazer o quê? Esta aí. Mas está tudo bom. 

Domingos: Mas vocês acham que a música caipira autêntica pode continuar florescendo, 

daqui pra frente? 

Cassiano: A gente torce pra que sim... 

Zé Mulato: Não, não vai sumir, te digo por quê: porque o que é caipira na gente não é corpo, 

não é estudo, não é nada. Você tem uma alma caipira e essa vai florescer. Não estou me 

chamando poeta... Mas o nosso seguidor que tem alma caipira não vai poder falar de foice, 

machado... Mas vai falar de colheitadeira, de computador, de previsão do tempo e tudo. 

Mas com a alma pensando em sertão, defendendo o sertão e vendo da terra o fruto que ela 

dá. Que aí sim, cientista nenhum vai contra o que é obra do pai lá em cima. 

Cassiano: Muda o tempo, mas o caipira não muda. Agora, pode mudar a forma dele... Mas 

não pode é o cara dizer que era uma coisa que ele não é. É claro que vai mudar, as coisas 

evoluem, elas melhoram. E essa música caipira gostosa está aí. Sobre o que você perguntou, 

eu acho meio difícil. Porque não sei se os jovens estão entendendo bem o que que é, sabe? 

Não sei. Mas diz que é tão bom não saber... Um dia uma menina falou assim: “puxa, 

Cassiano, a gente ia pra casa delas era aquele povo, tudo irmãos, não tinha essas maldades, 

ou eu que não tinha...” Eu também não ando tendo muita não, mas ela dizendo pra mim: 

“puxa Cassiano”, já são vovós... “Ô Cassiano, a gente era feliz e não sabia”. Falei: “menina, 
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você ainda é muito feliz, porque você não sabe um monte de coisa.” Então saber é errado; é 

bom ser ignorante, muito. Então é isso, somos felizes, daqui uns anos vai lembrar: “ô, como 

era bom!” Mas você não percebia como era bom. Amém, irmão? [Risos.] 

Domingos: E pra vocês, o que é memória? 

Zé Mulato: Bom, você fala a memória que eu tenho sobre essas coisas importantes ou a 

minha? 

Cassiano: Memória, memória? Ou memória de coisa nossa? 

Daniel: A palavra memória... 

Zé Mulato: Eu sou um sortudo quando estou falando de mim, porque eu guardo muita coisa. 

A minha cabeça, se fosse escrever tudo que tem dentro nós íamos ter uns oito quilômetros 

de livro, eu acho. E tudo que eu tenho escrito chamado de pronta, que seja inédita ou 

gravada... Tudo eu falo de cor pra você, da primeira até a última. E eu tive a nuca quebrada 

num acidente, passei dez dias em coma, praticamente desligado. E o cérebro não levou 

tranco nenhum. A minha memória. Então, coisa que eu aprendi quando era menino... Tem 

coisa que eu faço hoje que meu avô foi quem me ensinou com seis anos, cinco, que eu tenho 

até hoje nitidamente guardado. Aqueles preceitos de ensinamento familiar - eu como sou o 

primeiro e tive grudado com meus dois avós tanto maternos como paternos, ainda guardo 

muita coisa. E a minha memória inclui tudo isso. O que é verdadeiro vale a pena a gente 

conservar. O que você acha que, sei lá, não está ajudando... Você analisa e aproveita o que 

tem de importante. E a minha memória vem dessa construção de música que aqui na mente 

nós temos. Coisas da MPB, coisas da nossa música caipira e coisas de várias situações 

culturais que a gente viveu e conseguiu ir somando e fundindo isso num Zé Mulato e 

Cassiano. Nós aprendemos um pouco de samba, um pouco de samba-canção, de MPB, de 

música até paraguaia, de tudo, marujada, batuque, repente do Norte. E Brasília nos ajudou a 

fazer essa junção, que aqui, como eu te disse: tem de tudo da cultura brasileira um pouco 

plantada aqui dentro. 

Cassiano: Muito bem. E falando da memória... Eu acho que eu tinha uns seis neurônios, aí eu 

tomei umas pinga... Eu tenho uns três ainda. Uns dois e meio eu tenho! Mas ele, [Zé 

Mulato], teve um acidente. Vocês souberam, foi um acidente muito feio e tal. Ele ficou em 

coma... Quantos dias?  

Zé Mulato: Só pra acordar foi onze dias. 

Cassiano: Mas ele emagreceu, porque ele estava em coma, mas não comeu. [Risos.] Então, 

foi bom pra esse lado, o resto...  

Zé Mulato: Eu fui lá do outro lado e não me aceitaram por lá e eu voltei. Deus me abençoou, 

tive a sorte de não perder memória, não esquecer. Nós temos uma guarânia, por exemplo, 

que eu tinha duas estrofes na cabeça, nunca tinha escrito. Houve aquela tribuzana, como 
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dizem na minha terra, tribuzana, misturada dura, e eu passei uns dez dias em coma. Mais 

uns, sei lá, uns noventa dias talvez ou mais meio desligado, igual galinha que viaja no balaio 

sem saber onde que estava. E lá um dia começou a voltar aqueles versinhos que estava de 

antes... E eu fui montando de novo e tal. E fiz mais duas estrofes, e não tem incoerência, 

dizer assim: “falou de uma coisa, depois falou de outra”. Então, eu tenho essa sorte, não 

esqueci praticamente nada. Às vezes eu esqueço de contar pra mulher que vi alguma coisa 

mas... Essa é a benção mineira. 

Cassiano: É que aconteceu essa porcaria toda e teve o acidente, foi um ano muito difícil. 

Porque eu já morava aqui, nesse barraco de hoje, morava aqui. Minha mãe morava ali, lá 

praquelas bandas, bem pertinho. E eu ia entrar nesse trem, não fui, Deus sabe por que que 

eu não fui... Não fui. E eu estava aqui e de repente ligaram, vi na Globo que houve um 

negócio, um trem muito feio. E apareceu na televisão. E vi que eles falavam que eu tinha 

morrido. Eu falei “puxa, minha mãe vai ficar doida”. E o morto era eu, eu falei: “caramba, eu 

não morri!” Peguei o carro fui lá, falei mãe, já estava o maior auê lá, eu falei: “mãe, eu nem 

morri, nem nada, não sou eu.” 

Zé Mulato: Até pra morrer eu morro pra ele! [Risos.] 

Cassiano: Mas foi uma porcaria, sabe por quê? Ele ficou em coma lá em Goiânia e demorou 

muito tempo lá, morre ou não morre. Eu fui lá ver, falei: “esse não volta mais”. Ele estava 

parecendo, tem um amigo, nós fica rindo... Parecia meio carneiro, sabe? Com os olhos tudo 

roxo, inchado. E na UTI não podia brincar... Bom, o problema é que minha mãe foi lá... E 

depois minha mãe entrou em coma aqui nesse hospital. Então ficou ela aqui e ele lá, foi uma 

porcaria. Outro dia ligaram...  

Zé Mulato: Já me mataram umas três vezes. 

Cassiano: Anunciaram o falecimento dele. “Ele, o Zé Mulato, infelizmente...” O Zé Mulato 

ligou: “eu estou aqui, eu estou vivo”. “Mas é você?” “Claro que sou eu!” [Risos.] 

Zé Mulato: Da Rádio Brasil Central. 

Cassiano: Eles gostam de matar nós, pô! 

Zé Mulato: O locutor, profundo, caboclo traquejado de muitos anos: “infelizmente eu sou 

obrigado a dar a notícia, nós ficamos sem o Zé Mulato”. Aí o Lourival Siriano ligou lá em casa, 

ligou já urrando, chamou a Nice: “ô dona Nice, está anunciando aqui o Zé Mulato, que a 

senhora me diz que aconteceu?” “Aconteceu nada não, tomou café aqui, comeu um suado 

de dois ovos fritos em cima e está ali”. 

Cassiano: “Dando um cochilo ali”. 

Zé Mulato: Aí eu vou lá pro ar, liguei na televisão. Por sorte deu certo, colocaram no ar, 

disse: “olha gente, o Jazão não é um cara de mentira. De repente ele tem razão, eu morri 
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mas não notei ainda”. Falei na Rádio Brasil: “eu mesmo não estou sabendo. Eu estou aqui 

escutando e estou achando bom. Não sei...” Então, eu não desfiz a verdade dele não!  

Cassiano: Mas foi um ano muito difícil porque é o seguinte: quando ele voltou de lá ainda 

estava meio, sei lá, sabe como é... 

Zé Mulato: Desligado, o cérebro mexido. 

Cassiano: Aí, meu irmão Davi que ficava mais perto dele. E minha mãe morava pertinho, há 

uns oitocentos metros da casa dele. E ele de repente falava: “vamos na casa de mãe”. Mas 

ela estava em coma no hospital. Falei: “como é que vai?” Aí o Davi saía com ele, “então 

vamos então”. Saía, dava uma voltinha e voltava. Pra ele está bom, já tinha ido na casa de 

mãe. E foi nessa cachorrada. Rapaz, vê como é que Deus faz, eu fui enrolando nele, 

enrolando, enrolando. Um dia ele falou: “não, mas nós não foi, ainda não”. Falei: está 

melhor. Aí foi, estava chegando perto da casa de mãe e meu irmão pensou: “o que é que eu 

vou dizer pra ele, minha mãe não está lá”. Aí minha irmã veio, sacou o lance e falou: “ih, 

foram lá ver mãe? É bobagem. Porque mãe acabou de sair, eu estou vindo de lá agora”. Aí 

ele voltou. Aí no dia que ele foi pra casa dela pra valer mesmo ela já tinha voltado do 

hospital, estava boazinha, zerada, entendeu? Mas foi um ano muito difícil. 

Zé Mulato: Mas eu nunca me preocupei, nem impressiono até hoje com a tal de morte. 

Primeiro: eu tenho a garantia segura de que vou morrer. Nasci. Pra nascer nego evita, outro 

trabalha, não dá certo o cruzamento e tal, pode não dar certo. Agora, nasceu está garantido: 

morre mesmo. Então, não estou preocupado com isso. E com essa brincadeira eu fiz até 

música falando da situação, porque quem morreu mesmo lá naquele acidente fui eu. O que 

praticamente não quebrou nada morreu na hora. Aí eu disse que a morte tardou tanto, que 

ela vem demorando tantos anos... Que até ficou meia biruta. Ela matou eu e carregou o 

outro. Então é isso aí, porque se você ficar tremendo, morrendo de medo de uma coisa que 

você tem certeza, você vai perder até tempo de pensar uma coisa positiva. Vai pensando em 

porcaria de morte... Fazer o quê? Eu nunca esquentei a cabeça com isso não e nem 

esquento, por isso eu escrevi que:  

 

A morte está caducando é o que posso calcular 

Desde que matou Abel não parou de trabalhar 

Sem ter férias nem recesso nunca pode descansar 

Trabalhando estressada por isso ficou gagá 

Hoje velha esclerosada ficou de cabeça inchada 

E sem calcular a empreitada prometeu de me levar. 

Cassiano: Nós gravamos isso. 

Zé Mulato: Então, como eles me falaram, há tantos anos querendo que eu vou mesmo. 

Faltando fazedor de moda de viola lá não está, porque o Carreirinho já foi. Zé Batuta está lá. 
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Cassiano: Dos mais batutas, mas já foi. 

Zé Mulato: Moacir dos Santos está lá também. 

Cassiano: Dos mais santos, mas já foi também. 

Zé Mulato: Dino Franco, você quer ver? 

Cassiano: Dos mais franco... O Moacir, não, o Dino Franco. 

Zé Mulato: Dino Franco está lá fazendo moda de viola.  

Cassiano: Moacir está aí, graças a Deus.  

Zé Mulato: Então já tem anjo dançando até Catira lá. Só que na hora de bater palma fica 

ruim porque eles têm é asa... 

Cassiano: Tem violeiro demais! 

Zé Mulato: Me mandaram pra trás... Acho que pra aprender direito e ficar aqui tentando ser 

uma escora de uma coisa que talvez estivesse já bem mais deteriorada se Zé Mulato e 

Cassiano não estivessem com a teimosia aqui. Eu não acho que a gente seja lá grande coisa 

importante, mas nós somos a resistência teimosa. Fecharam muita porta na nossa cara. Foi 

até nós quebrarmos a porta com a cara! Abriu um buraco! 

Cassiano: Vou sugerir um sugerimento procês aí. Eu vou tomar uma água ali e pronto. Vocês 

desligam essa porqueira aí que depois nós grava. Eu não guento mais ocês! [Risos.] 

Zé Mulato: Vai lá, traz um meio litro d´água pra mim! Eu estou à disposição de vocês de 

coração, mas não quero também ser enjoativo. Porque a nossa historinha eu sei que é só um 

causinho, mas já tem bastante coisa pra dizer. Nós temos já bastante coisa pra dizer. E nós 

pegamos essa empreitada de segurar uma música na qual a gente acredita, como eu disse, já 

faz com uma pequena desenvoltura e acredita e gosta. Os brasileiros, na questão de imitar 

estrangeiro, dá mais valor à grama do vizinho. Normalmente o cara acha a grama do vizinho 

mais verde do que a dele, porque não tem uma personalidade pra cuidar do que é seu. 

Então nós pegamos essa empreitada moral e por isso cultural também, de não deixar sumir 

uma música da qual a gente pode dar testemunho. E torço de coração que venha por aí uma 

juventude que possa contar a história, explicar o como... E já tem muito jovem fazendo, 

cantando e tocando até melhor do que os nossos grandes medalhões, instrumentalmente. 

Mas não estando praticamente criando nada. Eu estou sonhando, como eu disse, com 

aquele jovem poeta que vai falar sobre sentimentos. Que seja ele matuto de qualquer 

maneira, mas que tenha mensagem positiva pra passar. O que eu acredito é isso e torço de 

coração. Nós estamos tendo em vocês e em outros do mesmo naipe, nós estamos tendo em 

vocês uma espécie de muro das lamentações. A gente tem muita coisa pra dizer, observa e 

nota, e tira muitas conclusões que não podem às vezes ser ditas por falta de espaço. O 

camarada acha até bem mais fácil ser crédulo do que ter a paciência de ouvir algum palpite, 
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e de tirar alguma conclusão do que a gente possa dizer. Eu não sei muita coisa da sabedoria 

escrita, mas essa vivência minha de quase 69 - esse ano, se Deus permitir, em agosto eu já 

fecho - que eu estou também dentro da música brasileira tentando aprender, tirando 

conclusões... Comparando o que possa ser positivo e o que possa não ser, pra que a gente 

possa dizer alguma coisa. Pra se algum interessado em continuar um trabalho conservador 

possa fazer bom uso. Porque o pessoal do modernismo irresponsável não nos interessa. Sou 

totalmente a favor da modernização de qualquer coisa. Mas estão confundindo, na questão 

nossa da música, estão confundindo modernizar com modificar. Modernizar é você melhorar 

a qualidade de uma coisa principal que você tem. Agora, mudar aquilo pra uma coisa que é 

uma caricatura inclusive pobre, isso não é, isso é destruição e não tem conversa. Então a 

gente tem essa birra contra as coisas que estão deteriorando. Que nós podemos ajudar a 

criar e conservar o que grandes nomes, grandes guerreiros lutaram tanto pra manter e ser 

bonito e aceito pelo povo. Por causa das comodidades, dos descartáveis, vão deixando cair. 

O povo... “Mas é porque o povo não quer...” O povo quer, mostre pra você ver. Vou te dar 

um exemplo rapidinho aqui. Há dezesseis anos nós participamos de um encontro de violeiros 

lá em Poxoréu, no Mato Grosso. Era tanta gente... Mas que não foram pra ver violeiro, foram 

lá para ver uma prova de laço. E tiveram a ideia de juntar os violeiros pra cantar, para 

enquanto não saísse a prova do laço ter uma modinha de viola pra agradar. Dezesseis anos. 

Cantamos pra mais ou menos umas quatrocentas pessoas que não foram lá ver violeiros, 

foram lá ver prova de laço. Fez o encontro de violeiros, deu certo. Fizeram o segundo lá... E 

cantamos agora no décimo sexto. Já houve anos, há três anos atrás, de cantar pra mais de 

cinquenta mil pessoas. Pra assistir viola e violão e duas duplas cantando, mais nada. A regra 

lá é o seguinte, igual programa do Brasil Caipira: viola e violão e pronto. Quer dizer, de 

quatrocentas pessoas pulou pra cinquenta e cinco mil, como já foi contado. O Brasil inteiro 

hoje dá notícia de Poxoréu não pelo maior diamante que já acharam, que lá é a terra do 

diamante. O maior diamante que teve lá não deu dez por cento do nome a Poxoréu que deu 

o encontro de violeiros. Então mostra que o povo quer. Agora, se nós queremos ser 

caricatos dos americanos e não mostramos o que é nosso, a culpa é nossa. Uma música que 

está sendo cantada até por um povo novo... É aquele negócio, ser ou não ser: eis o 

problema. Nós gravamos pra tentar incentivar a juventude ir com fé, e hoje estão cantando, 

alguns jovens já cantaram. Eles não pegaram bem, mas estão no caminho, que é o “Sangue 

novo”, título daquele CD. Temos fé na juventude, que possa vir mostrar música realmente 

caipira. A gente faz, nem que seja um pedaço do “Sangue novo”?... Então “Sangue novo” é a 

nossa fé numa juventude que possa vir cuidar disso pra nós.  

[Zé Mulato na viola caipira e Cassiano no violão seis cordas, tocam e cantam “Sangue Novo”, 

de autoria de Zé Mulato e Cassiano]:  

Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado 

A viola e violeiro vão muito bem obrigado 

 

Vou entrar nessa jogada, eu não entro pra perder 
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Sou sangue novo na praça acostumado a bater  

Vou bater só na cangalha pro burro compreender  

Quem apostou na derrota de ver a viola morrer 

Hoje foge igual coelho e vai voltar de joelho se quiser sobreviver  

Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado  

A viola e violeiro vão muito bem obrigado 

 

Disse o falso sertanejo que a viola já era  

Os amigos da panela se fecharam numa esfera  

Sem a bênção da viola nenhuma moda prospera  

Nasce fraca no inverno e morre na primavera  

Nosso abraço à juventude, a viola vem com saúde  

Parabéns às novas feras.  

Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado  

A viola e violeiro vão muito bem obrigado 

 

Cassiano: Semo nós!  

 

A viola está voltando, já disse o irmão Galvão 

Pra mim ela nunca foi, continua campeã  

Valeu nosso sacrifício essa luta de titãs  

Juventude esclarecida de mente aberta e sã  

Abraçou nossa bandeira, nova classe violeira tá seguro o amanhã 

Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado 

A viola e violeiro vão muito bem obrigado.  

 

E hoje por onde eu passo sempre encontro violeiro  

Com menos de trinta anos imitando Tião Carreiro 

Cantando e tocando viola quase sempre pagodeiro  

Ergue a espada e segue os passos do nosso grande guerreiro  

Que tombou mas não morreu sua semente cresceu, descanse em paz companheiro  

Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado 

A viola e violeiro vão muito bem obrigado 

Tem sangue novo na praça. 

Domingos: Se vocês pudessem deixar um conselho, uma mensagem para as novas duplas, 

novos violeiros, qual seria? 

Cassiano: Para os violeiros? Que conheçam bem a música caipira, que façam com 

responsabilidade e que sejam verdadeiros. Se não gostam de música caipira, canta outra 

coisa. Agora, se gosta vai a fundo e aprenda e traz coisas novas, mas continua sendo caipira. 

É o conselho que eu dou pra eles. 
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Zé Mulato: Eu acho, com a fé que a gente tem, que a música que nós lutamos tanto por ela e 

continuamos lutando... Não é pra sumir porque Zé Mulato e Cassiano foi embora, porque o 

Zé Carreiro e Carreirinho foi embora, porque Tião Carreiro e Pardinho foi embora. Não. Essa 

música está na alma do brasileiro. Agora o que eu digo pra juventude é que seja bem 

brasileiro, assumidamente brasileiro. Goste do que gosta com liberdade. Cria, por favor, 

procura criar. Porque existiu por aí uma coisa, o seguinte: viraram um bando de papagaio 

empuleirado no braço da viola, só fazendo o que deixaram pronto há sessenta anos, 

quarenta, cinquenta. Vamos criar gente. Vocês têm uma ideia boa, têm um sentimento 

sobre alguma coisa natural, alguma música bem Brasil, natureza ou que seja lá do que for. 

Faça. Crie. Escreve. Se não começar não vai chegar nunca. Então a juventude tem que se 

olhar com seriedade, descobrir do que gosta realmente, defender o que gosta. Aí sim, o 

resto, a sensibilidade completa.  

Cassiano: E? 

Domingos: Tem mais uma questão aqui, Zé. Você estava falando que tem horror à 

mesmice, ao plágio, quando fazem uma música que parece com a sua... Como é isso daí? 

Fala um pouquinho... 

Zé Mulato: Porque eu não acredito em criação imitadora. Por mais alto que chegue o 

imitador, ele chega a um grau abaixo do original. No máximo que ele chegar. E se todo 

mundo que descobriu e criou fosse se basear no que já foi feito, a nossa história não teria 

andado pra lado nenhum, nós estaríamos lá com Pedro Alvares Cabral ou até um pouco 

antes. Então eu acredito o seguinte: eu não vou bater palma e vibrar e arrepiar porque o 

Fulano e o Beltrano está fazendo num lugar e fazendo a mesma coisa. Virou uma caricatura 

de uma coisa que não vai contribuir pra nada. Então não gosto de plágio, imitação não me 

agrada. Você aprender com alguém e seguir até um roteiro, uma linhagem, isso é normal. 

Aliás, você está lendo muito bem hoje porque um professor te ensinou, você pegou mais ou 

menos o jeitinho dele e acabou pegando o seu. Na música também é assim. Então eu acho 

que o plágio, quando é uma coincidência que coincide de parecer uma coisa com a outra, 

não é de você incriminar ninguém. Mas tem plágio descarado um tanto, que você nota 

simplesmente a vontade de usurpar. Sei lá, aquela coisa que o outro já criou e você faz uma 

mesmice paralela ali, e ainda fica tirando onda de importante porque está imitando muito 

bem. Tem até um verso. Quando é um verso só eu falo: “está cheio de papagaio pousado 

nesse poleiro, que é o braço da viola pra imitar Tião Carreiro”. E por aí vai, o recado é mais 

longo um pouco, mas por enquanto é só essa parte. 

Domingos: Sobre Folia do Divino e pelas tradições, vocês foram influenciados?  

Zé Mulato: Eu fui... Fui não, porque eu estou vivo e são... Isso eu ainda gosto muito! 

Cassiano: Gravar nós não gravamos assim, coisa da Folia, mas ele foi folião muitos anos. E 

parou porque a gente viajando e tudo... Porque dá muito trabalho na época da Folia, você 
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tem que estar muito ligado. É uma coisa que a gente gosta muito. E aqui é rico nisso aí. É 

muito... 

Zé Mulato: A Folia brasileira, principalmente a de Minas... Onde Goiás é o centro mundial da 

Folia do Divino. A Folia é feita de devoção religiosa, de diversão e de trabalho. E na realidade 

a Folia do Divino como ela é praticada principalmente em Goiás, que é onde eu mais 

conheço, ela é uma escola ambulante de bons costumes. Tem regras na Folia que talvez o 

seu colégio não pudesse ensinar para ele, pai e mãe não daria tempo. E o folião do divino vai 

aprender a respeitar os mais velhos, vai aprender a respeitar a devoção, na hora da oração e 

tudo mais. Ele vai aprender que é primeiro os foliões de lugar, folião que tem um destaque 

na Folia, ou um trabalho que ele é um caixeiro ou um guia ou um violeiro. Até o arreador de 

tropa é um folião do lugar, ele tem o serviço destacado de primeiro eles; depois deles os 

mais velhos, os foliões veteranos; depois os foliões que tiver uma divisa, que se ele trabalha 

na Folia, ele tem uma divisa, uma fitinha pra identificar. Depois dele, aí sim, depois desse 

povo aí vem os assistentes, depois os jovens. Então tem uma regra geral, você aprende a não 

sentar aonde tem qualquer pessoa mais velha do que você, você vai ter que respeitar aquilo. 

Então é uma escola de bons costumes ambulante isso, unida a uma devoção religiosa. 

Cassiano: Isso ele falou da Folia do Divino, que às vezes misturam muito. A história do Divino 

é uma... 

Zé Mulato: O princípio é o mesmo. 

Cassiano: Mas ela fala da fundação do mundo até pro futuro. Então ela é bem mais 

abrangente. A [Folia] de Reis é aquela, apareceu aqueles reis magos e aí foram, 

acompanharam aquela estrela e tal, e Jesus nasceu e etcetera e o trem acaba ali. Porque às 

vezes confundem uma Folia com a outra. E tem as coisas diferentes: a do Divino, por 

exemplo, ela é de dia, ela anda de dia, e a de Reis é a noite. Então, só pra... 

Zé Mulato: Tem muito de regionalismo também. 

Cassiano: É, tem isso. 

Zé Mulato: Tem muito de regionalismo, cada região do Brasil a Folia é de uma maneira. 

Minas Gerais que é a Folia de Reis que nós aprendemos primeiro. Canta um solista, que é 

chamado de capitão, outro lugar chama de embaixador, isso é coisa que não se sabe por 

quê. Tudo isso tem muito a ver com a época da marujada, do mar, dessa coisa. Então tem 

lugar que canta, esse e aí entra um coral que eles matutamente chamam de tala, primeira 

voz, segunda, tem uma que vai no meio.  

Cassiano: Terceira. 

Zé Mulato: Chamada de terceira, que na realidade é um tenor parece, e são sete vozes 

contando com o capitão. Tem gente que acha que sete voz dá sete... A sétima voz só uma 

cigarra pra fazer. 
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Cassiano: São seis. 

Zé Mulato: Então tem muita coisa na Folia... Além dessa parte cultural bonita, porque é 

muito bonito. E também religiosa, bons costumes e tudo, tem aquela coisa da união que é 

muito importante. 

Cassiano: Isso. 

Zé Mulato: Folia do Divino gira dez dias, até quinze, todo dia a mesma turma. No dia de 

separar, porque acabou esse ano... Você vê homem velho chorando abraçado um com outro 

porque vai separar dali. 

Cassiano: É, isso é Folia de Reis que ele está falando. Nós somos da região de Patos de 

Minas, Patrocínio até Paracatu. Enfim, naquela região ali, eu acho muito bonito essa Folia. 

Mas tem Folia em que no caso são só quatro, na Folia de Tocantins dois cantam e dois 

respondem. A melodia é diferente, o ritmo diferente. E na Bahia é outro tipo. Então é 

engraçado, cada região tem uma Folia... E é bom isso, porque é a diversidade, você vê coisas 

diferentes. Vocês querem que a gente cala boca e pronto? Chega também... 

Domingos: Tem uma pergunta que a gente queria ouvir vocês dois, cada um falar uma 

coisa... 

Cassiano: Então pergunta, vai. 

Domingos: O que é a vida? 

Cassiano: Uai... 

Zé Mulato: Bom... Aí entra aquela parte da fé de cada um. Que eu já disse num verso que a 

vida é o melhor presente que nós poderíamos receber. Só se resolve alguma coisa que parta 

da nossa vontade de resolver com vida. Portanto, o cara que suicida está fazendo além de 

uma ingratidão muito grande a maior burrice que ele pode fazer, porque só se resolve 

alguma coisa vivendo. E como nós cremos em Deus, nosso pai, a vida é o maior presente que 

ele deu pro ser humano, principalmente. Pra todos os seres vivos. Mas o ser humano, como 

tem raciocínio, tem uma alma pra se cuidar e tudo... A vida é um instrumento pra você 

passar por aqui, aprender e se possível ensinar. E quanto mais você vive, mais experiência 

pra passar algum exemplo positivo você tem. E é um espaço de tempo no qual a gente 

aproveita pra ser parte de uma natureza mais perfeita, criada. E nós somos parte dela, com 

seriedade, através da vida. Sem vida nós somos um torrão desse aqui e mais nada. 

Cassiano: A vida, já falou tudo que nós somos. Mas a vida... Eu sempre falo isso para as 

pessoas: “o mundo que você vê, você ouve, você sente, é só seu”. Então se nós estamos aí... 

Pelo mundo afora são dez bilhões de vidas diferentes. Então a vida é uma maravilha. O dia 

que você abre os olhos, fale: “Deus, obrigado porque é bom demais viver e ver a sua vida e 

ver as outras vidas, natureza, pessoas, animais”. A vida é isso, é uma maravilha. Morreu... 

http://www.camaraclara.org.br/violacentral/ze-mulato-e-cassiano/


entrevista com zé mulato e cassiano                                                                    37 
 

 

fonte: http://www.camaraclara.org.br/violacentral/ze-mulato-e-cassiano/  |  acervo viola central 

Como ele disse, “morreu, morreu”... Então o cara morreu, fedeu, acabou e pronto. Os que 

estiverem que arroxem pra frente. É o que eu falo, a gente defende o nosso mundo que nós 

vivemos só nós. E o futuro? O futuro espero que eles se virem, eu não vou estar aí, não vai 

me perturbar em nada. Portanto a vida é maravilhosa gente, vamos viver, não morre não 

gente. Pensa num trem ruim pra saúde é morrer! Eu falei pro cara outro dia, cheguei, fui 

comprar um cigarro ali e tinha um bêbado. Sabe quando o bêbado já pega aquele tipo assim 

e encosta? Porque já está naquele grau... Eu estou lá conversando com a mocinha lá e tal. 

Ele falou: “ô pastor, ô pastor”. “Eu não sou pastor não, sô”. Aí fiquei lá. Ele: “ô pastor”. Eu 

falei: “pois não, meu filho”. “Eu quero morrer”, já cheio de mel. Eu digo: “menino, não faz 

isso, o trem pior que tem pra saúde é morrer. Morrer não faz bem pra saúde”. Eu não sei se 

ele morreu, mas ele queria mesmo [Risos.] 

Domingos: Gente, só gratidão! Além da gente ser fã de vocês, poder ter essa oportunidade 

de conversar com calma... 

Zé Mulato: Até peço perdão pelo nosso falatório, como eu disse... 

Cassiano: Cantar pelos cotovelos! 

Zé Mulato: Eu sou um falador sem cura. E minha sábia avó, que eu sou fã dela, mulher mais 

completa nesse mundo quando você olha pro lado um ser, é a minha avó Cristina. Ela jurava 

que eu falei com sete meses. E pelo que eu sei, parece que eu não calei mais nunca! Então 

quem vai me perguntar pouca coisa é melhor não perguntar. Eu falo mesmo 

disparadamente. Procuro dizer menos idiotice possível, mas o meu intelecto não é lá grande 

coisa! [Risos.] 

Domingos: Maravilha gente, obrigado! 

[Aplausos.] 

Zé Mulato: Senta aí que vou cantar uma moda de viola procês, pra gente arrematar com 

chave de poetada mesmo. Nós vamos gravar uma moda de viola agora... Mas ela já foi 

gravada, eu cedi pra outra dupla. E como falei pra vocês: a gente conta história, moral de 

alguma história, através da moda de viola. Então a moda de viola é pra isso. E eu fiz. Eu 

comecei aqui tentando fazer uma autobiografia... E minhas coisas são muito misturadas, o 

prático com o mirabolante, o meio maluco - diz que de médico e louco todo mundo tem um 

pouco... Poeta, médico e louco. E eu não sei, eu tenho um tiquinho de cada um. Médico 

também porque eu sou raizeiro e ensinador de raiz pra curar dor de barriga, essas coisas, 

dor de cabeça e de tudo. Vou cantar pra vocês uma moda de viola, que era pra ser uma 

autobiografia e ela virou outra coisa. Nós estamos cantando, vamos gravar agora, você está 

vendo antes do Brasil... Que é: “Vocação”.  

[Zé Mulato toca na viola caipira e canta junto com Cassiano “Vocação”, de autoria de Zé 

Mulato]:  
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Eu já nasci cantador garantiu a minha avó  

De acordo com a parteira que no umbigo deu nó  

Na hora que eu nasci já chorei em Mi maior 

Meu pai rasqueou na viola, pra conferir meu gogó  

Afinada em cebolão deu certinho num Mizão  

Disse o velho Sebastião é cantador dos melhor 

  

Foi nessa bendita hora que a parteira brincou  

A senhora quer um violeiro ou vai querer um doutor?  

Isso é coisa do destino, minha mãe assim falou  

O que eu pedi a Deus ele já me entregou 

A sorte ninguém controla se ele quiser viola  

Não tem laço nem argola que segure um cantador  

 

Foi com esta vocação que pus os pés no caminho  

Aos nove anos ganhei do papai um cavaquinho  

As primeiras posições eu aprendi com carinho  

Brinquei cantando em dueto com o filho do vizinho 

Meu pai dizia batuta com certeza absoluta  

O meu filho nessa luta não vai encontrar espinho  

 

Os espinhos sempre tem na vida de um cantador  

Com a vitória na arte venho sofrer por amor 

 

Cantei pela vida afora seguindo meu sentimento  

Conquistei muitos amores de alguns tive sofrimento 

Por outros fui muito amado coisa que guardo aqui dentro  

Com isto vi a poesia num dom que ainda sustento  

Enquanto Deus me ajudar essa missão vou levar  

Sem nada pra me orgulhar só agradeço o talento. 

Zé Mulato: Essa é pra arrematar! A gente, antigamente, quando era menino ia comprar 

laranja. O caboclo vendia tantas dúzias de laranja e pegava mais umas seis: “essa aqui é de 

pinga procê”. Quer dizer: essa moda de viola foi de pinga pra vocês! [Risos.] 

Cassiano: É, de lambuja! 

Domingos: Pinga da boa, hein! 

Cassiano: Uma lambuja, pinga e sobrou! E o menino foi bonzinho nem falou assim olha o 

doce, nem nada, não foi, era laranja mesmo! [Risos.]  

Domingos: Bom demais gente! 
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Zé Mulato: Uma das coisas que não foi falada mas nem precisa é que foram modernizando 

tanto e modificando tanto que nos ficamos diferente só por continuar no que era [Risos.] 

Inventaram tanta regrinha que nós acabamos sendo diferentes continuando sendo... 

[Zé Mulato recita “Rimação”, de sua autoria:] 

Vou mostrar desempenho no lindo dom que eu tenho 

Eu mesmo faço o desenho da vida que vou levar 

Se Deus me der o comando e me guiar por onde ando 

Vou poder de vez em quando fazer moda pra cantar 

Fazendo moda eu canto, eu não pretendo ser santo 

Mas é com fé que garanto: não vou decepcionar 

No bolo da poesia Deus me deu uma fatia 

Estreitinha, uma estria, mas eu pretendo honrar 

Não preciso ser brilhante, só quero ir adiante 

Levado aos meus semelhantes motivo pra se alegrar 

Canto a paixão e o amor, da saudade canto a dor 

Mas também com bom humor eu consigo me expressar 

[Se estou falando com você já sabe que é assim. Aí com o negócio de todo mundo fazendo 

tanta coisa, foi um auê danado e não se cria mais nada foi que escrevi:] 

Não é por ostentação que faço essa rimação  

Eu abro meu coração para quem quiser julgar  

Eu canto simplicidade isenta de vaidade 

Mostrando autenticidade pretendo continuar  

Lutando nessa trincheira contra a música fuleira  

Dom Quixote à brasileira eu também posso sonhar. 

[Pra completar o seguimento foi que falei:] 

Sonho com a juventude que tenha a atitude  

De dar um golpe bem rude nessa mesmice nociva  

Que possa na poesia passar mensagem sadia  

E de onde estiver, nesse dia eu estarei dando vivas! 

 

**** 
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