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Domingos: O senhor é natural de onde? 

Zitão: Eu sou Daqui de Planaltina mesmo. Só que quando eu nasci aqui era Goiás. Planaltina 

era município de Formosa, não era emancipada. Nos meus documentos eu sou goiano, mas 

sou daqui de Planaltina. 

Domingos: Como que era a época da sua infância, como foi? 

Zitão: Ih rapaz, nessa época aqui era bom demais. Aqui não tinha energia... Sabe onde tem a 

pracinha? Ali era uma loja, a loja e a pensão. Só tinha essas duas, eram do finado Gastão, ele 

que fornecia a toda essa região de Planaltina. E todo mundo que vinha pra cá, era na pensão 

de dona Judite. Todo mundo já sabia, todo mundo era conhecido. A Vila Vicentina só tinha a 

Rua Piauí. O nome dela era Rua da Palha, ninguém conhecia por rua Piauí, e até hoje, entre 

os antigos, a gente ainda fala. Então tinha só ela. Aquela igrejinha São Vicente: a gente era 

criança e através do padre dessa própria igrejinha aqui, o padre Antônio, a gente foi fazer 

aquela igrejinha da Vila Vicentina. Aí reunia a gente, era criançada, todo mundo, uns iam 

carregar água, outros iam carregar adobe, que ela era feita de adobe, não era de... Que até 

acho que essa aqui é feita de adobe também. Essa aqui é bem antiga, mas essa lá a gente 

ajudou a construir. Tudo criança... Era uma festa pra criançada! Portanto a minha primeira 

comunhão eu fiz aqui nessa igrejinha. Nós morávamos lá na Vila Vicentina, na Rua da Palha, 

como a turma diz. Saía de lá pra vir todo domingo vir a missa aqui, porque de noite não 

podia vir que não tinha energia, não tinha nada, a energia aqui era lampião mesmo. Então a 

gente nunca tinha aquela audácia de sair à noite. Só quando era lua clara. [Risos.] Vamos 

dizer, da versão do lobisomem, andava na lua clara... Até hoje a gente tem essa versão aqui 

por Planaltina. Igual eu te disse ontem, eu fui pra Brasilinha, mas estou doido pra voltar de 

novo pra terra natal, pois a gente não acostuma. Nessa Planaltina velha só existia essa rua aí, 

em volta dessa igreja aqui tudo era pasto. Que o pessoal que vinha da roça soltava cavalo, 

soltava boi - que eles vinham de carro de boi. Eu mesmo cansei de vir, a fazenda nossa era 

ali perto do núcleo rural Tabatinga, você conhece? Pois é, a fazenda nossa era ali. A gente 

vinha de carro de boi pra trazer coisas pra vender para esses lojistas. Era farinha, toucinho, 

rapadura, essas coisas da roça... Queijo, vinha um carroção de boi com seis bois. Vinha 

lotado, vinham dois três de lá, era dois dias pra vim de lá pra cá. Mas muito bom, 

enfrentamos... Nessa época não tinha asfalto não tinha nada. Quando o carroção atolava na 

estrada, se era perto das árvores, a gente dormia debaixo... Muito bom, a vida. 

Domingos: O senhor trabalhava na lavoura? 

Zitão: Trabalhava, toda vida a gente trabalhou. Desde criança, o negócio era trabalhar na 

lavoura. Agora depois de velho que eu fichei, depois que eu já tinha uns trinta e poucos anos 

que eu fui trabalhar na Fundação Zoobotânica, que hoje em dia é Secretaria de Agricultura. 

Trabalhei lá dezesseis anos, foi a única época que eu trabalhei fichado. Inventei de trabalhar 

com máquina, caminhão, essas coisas. Mas o mais era só na lavoura, direto. E aí saí de lá, e 
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nunca mais me importei de trabalhar fichado. Agora esperando aí pela aposentadoria... 

[Risos.] Pra gente poder curtir mais as Folias, mais de perto! 

Domingos: Nessa época em que o senhor fala que andava à noite com a lua clara, tinha 

histórias de lobisomem, essas coisas? 

Zitão: Não, eu falo assim... Histórias de lobisomem são aquelas histórias que os caipiras 

cantam, aquelas músicas da lua clara... Aí a gente tira, fala assim uma versão, mas eu mesmo 

nunca vi! [Risos.] E nem quero ver! 

Daniel: Mas o pessoal contava muita história? 

Zitão: Os antigos, rapaz, contavam tanta história gostosa que eu vou te contar. A gente 

alembrar... Um dia é pouco!  

Domingos: Nessa época em que o senhor era criança, já tinha Folia, viola? 

Zitão: Já tinha muita Folia, todas, vish... Folia é de muitos anos, isso aí já tinha. Mas eu 

mesmo fui vir preservar a Folia, assim, pra girar Folia já estava com uns quarenta anos. Lá na 

roça, onde eu morava, tinha uma fazendinha ali do Café Sem Troco, davam muito pouso de 

Folia lá. Mas não tinha aquele negócio de acompanhar não, só gostava demais... Mas na 

minha casa. Depois inventei de acompanhar, rapaz, e aí o negócio, o bicho pegou. Inclusive 

nesse jornalzinho aí está o fundador dessa Folia que vem pra aqui pra Planaltina. O nome 

dele é Dercídio, mas aí está no apelido, Dizo, que é o pai desse menino, desse Miro, do Miro 

Alves, esse que está fazendo o bendito de mesa aí. É o pai dele, já faleceu esse ano. Esse é 

que foi a pessoa que incentivou a gente a girar Folia. Inclusive a primeira Folia que eu girei, 

todinha foi com ele. E comecei... Eu pegava uma viola dessa, tanto fazia eu tocar ela assim 

como assim. Pra mim era uma coisa só, não sabia de nada. Comecei na Folia, na Folia que 

eles giram no Córrego Rico, que vinha pra ir pra Brasilinha, comecei mais ele lá. Ele me 

chamou e falei “ah, vou lá nessa Folia, não conheço esse lugar...” Aí comecei ajudando ele a 

cantar. Quando foi no meio da Folia... Aqui e acolá eu pegava na viola, aprendi algumas 

posiçõezinhas assim, só conversando. Quando foi no final no dia, que a Folia chegou, eu 

contraguiei pra ele. Ele ficou até assim meio, “uai, o negócio está ficando bom”. E daí pra cá, 

graças a Deus eu fui e agora sou considerado assim, como um guia de Folia. E todo mundo... 

Em tudo quanto é canto a gente é conhecido, graças a Deus, e é bem amparado pelo pessoal 

da região. Gosto muito das Folias, uma pena que a gente não pode ir em todas! [Risos.] 

Domingos: E o senhor lembra da primeira Folia que guiou? 

Zitão: A primeira Folia que eu guiei foi a Folia do Sarandi. Em 2002 que eu guiei essa Folia. 

Não, não, não foi 2002, foi em 1998 que eu guiei a primeira Folia. Foi essa lá e eu guiei ela 

por uns anos, até 2016. Aí tem dois anos que eu não guiei ela mais, que ali já está ficando 

uma área meia... Inclusive a igreja de Nossa Senhora de Aparecida lá do Sarandi, o primeiro 

dinheiro que entrou nela foi incentivado pela Folia do Divino. A mulher lá deu o terreno e eu 

falei: a gente vai alvorar a Folia nem que seja no lugar de construir ela. E alvoremo no lugar 
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de construir ela - e ela está construída lá. Todo ano, acho que ela recebe mais dinheiro da 

Folia do que do próprio pessoal mesmo. Todo ano a gente tinha uma requisição boa lá 

naquela época, na faixa de dois mil, dois mil e quinhentos. Rapaz, aquilo já era um avanço na 

igreja e agora ela está uma igreja bonita que só. É a igreja de Nossa Senhora Aparecida. 

Muito boa. Aqui em Planaltina eu não sei nem quantas Folias eu já guiei, na roça também. 

Agora nós temos uma na Rajadinha que é do Divino também, que está mais ou menos com 

uns dez anos que a gente guia ela lá. Essa eu não guio não, sabe? Eu sou contraguia dela, 

mas é porque a gente quis dar uma chance para um outro rapaz que é de lá e ele tem uma 

fluência. Aí eu falei: “eu boto você aí pra guiar a Folia, eu vou ser seu contraguia”. E toda 

vida, se eu não estiver contraguiando ela lá, não sai com a Folia. E fica sendo assim: ele está 

na frente, mas todo encontro quem resolve é a gente. Convido a vocês pra ir participar com 

ela lá com a gente. Muito boa a Folia, assistir, essa lá é boa, tem cavalo, tem carro, é de tudo 

quanto é jeito, é de pé, de todo jeito. 

Domingos: E o senhor guia tanto Folia do Divino quanto Folia de Reis? 

Zitão: Também. Guio Folia do Divino, Folia de Reis, Folia de São Sebastião, Nossa Senhora 

Aparecida. Já guiei na Marajó a Folia de Nossa Senhora de Aparecida, Folia de São João, isso 

tudo. Todas essas Folias a gente participa. 

Domingos: Tem bastante Folia aqui nessa região? 

Zitão: Tem, na região tem bastante, tem muita Folia aqui na região de Planaltina. Agora 

mesmo tem essa que vai chegar aqui agora, domingo. Tem essa aí, tem a da Rajadinha, tem 

das quebradas dos Neri, que é lá no Café Sem Troco, tradição antiga mesmo. Essa aí acho 

que tem bem uns cem anos que tem ela. Aí tem também aqui na Rajadinha, tem essa do 

Divino, tem de São Sebastião, tem Folia de Reis. Só que essas Folias que a gente guia, elas 

não são uma Folia vista assim dentro do padrão. Só é vista na igreja mesmo que a gente tira 

autorização, mas no padrão de ministério assim ela não é vista não. É Folia mesmo que a 

gente faz só a gente mesmo, junto com o pessoal. Igual eu te disse aquele dia, tudo a gente 

gasta, é gasto da gente, a gente não recebe ajuda de ninguém.  

Domingos: E muda o toque da viola em cada tipo de Folia? 

Zitão: Muda, muda. Cada Folia tem uma toada diferente, cada uma é uma demonstração 

diferente. Folia do Divino, ela um modo, Folia de Reis ela é outra, São Sebastião ela é outra, 

Nossa Senhora Aparecida... Nossa Senhora Aparecida quase que é a mesma dos Reis. É 

pouca coisa que muda. 

Domingos: O senhor pode mostrar um pouquinho como que é do Reis? 

Zitão: Deixa ver se eu alembro alguma coisa! [Toca trecho na viola.] Essa é que é do Reis. 

Precisa cantar não, ou vocês querem que faça um pedaço? 

Domingos: Seria bom! 
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 [Toca viola caipira e canta:] 

Que Deus vos salve alegre hora  

Ai Deus vos salve alegre hora  

Que os três Reis aqui chegou  

Que os três Reis aqui chegou.  

 

Vem dentro desta morada 

Aqui dentro desta morada  

Abençoai os morador 

Abençoai os morador.   

Zitão: Essa aí é uma parte, porque se for cantar inteira... Agora qual que você quer, do 

Divino?  

Domingos: Como que é a do Divino? 

Zitão: A do Divino.  

[Toca viola caipira e canta:]  

 

Deus vos salve alegre hora  

Deus vos salve alegre hora  

Deus vos salve a claridade  

Deus vos salve as três pessoas  

Deus vos salve as três pessoas  

A santíssima trindade. 

Zitão: Essa aí já é do Divino.  

Domingos: E a de São Sebastião? 

Zitão: E a de São Sebastião quer também um pedacinho?  

[Toca viola caipira e canta:]  

 

Que o mártir São Sebastião santo  

É o altíssimo rei da glória 

 

Ele vem nos visitar  

E também pedir uma esmola.  

Zitão: Essa é de São Sebastião. Agora de Nossa Senhora Aparecida a gente canta em 

qualquer uma. Mas essas daí é uma das três, que é daqui de Planaltina mesmo. 

Domingos: E qual que é a função do guia? 

http://www.camaraclara.org.br/violacentral/zitao/


entrevista com zitão                                                                                                         5 
 

 

fonte: http://www.camaraclara.org.br/violacentral/zitao/  |  acervo viola central 

Zitão: A função do guia... É quase a mesma coisa que o presidente! [Risos.] Ele é quem 

manda em tudo. Inclusive até nas coisas assim de, por exemplo, arranjar policiamento pra ir 

na Folia, pra ajudar a gente lá, é função do guia na Folia. Os outros, os Folião, a gente que 

participa, o guia que participa, que dá toda assistência pros Folião, dá as tarefas também pra 

todos eles. O guia é o último que vai dormir. É difícil moço, a profissão de guia é meia braba, 

viu? Mas tudo que existe numa Folia tem que ter a participação do guia. Nessa Folia nossa 

aqui da Rajadinha, a gente tirou som automobilístico, tirou tudo. Isso dá um trabalho pra 

gente... O guia que é responsável, a gente tem que correr atrás disso tudo. A 

responsabilidade é muito grande, é um negócio que eu vou te contar, a gente acha que não 

é mas é. Por exemplo, que Deus o livre, nunca que a gente pede isso, mas se acontecer 

qualquer acidente na Folia, a gente é responsável. Se for preciso, se tiver delegacia a gente é 

obrigado a ir depor. O negócio não é fácil não, é complicado mesmo. A última Folia que eu 

guiei lá no Córrego Rico, no dia da alvorada da Folia, morreu uma mulher lá. Aí teve que ter a 

participação do guia pra poder ter a liberação do corpo. O negócio, a gente acha que é fácil... 

Quer dizer, pra quem não está dentro acha que é muito fácil, mas não é. Eu mesmo, fora de 

toda brincadeira, se eu pudesse, se não fosse o caso, eu só fazia é ajudar... [Risos.] Mas o 

pessoal muitas vezes exige que a gente esteja junto, então... 

Domingos: E o alferes, o que é o alferes? 

Zitão: A função do alferes é conduzir a bandeira. Ele, todo canto, todas as casas de giro, 

pouso, segurar nas horas da obrigação, segurar a bandeira. Nas casas de giro, ele andar com 

a bandeira. O alferes é o dono da Folia, mas ela é comandada pelo guia. Ele só faz o que o 

guia manda. Você não pode fazer uma coisa assim que não seja a mando do guia. Por 

exemplo, a gente sai daqui da igreja e vai passar na sua casa lá embaixo. Em vez de você 

pedir pro alferes, que é o dono da Folia, você tem que pedir pra mim. Falar: “ó, dá pra você 

passar lá em casa e tal com a Folia”? Aí eu que vou te dizer que sim ou que não. O alferes 

nessas alturas, ele é muito folgado. E a função do alferes é pra quando vai pedir pouso nas 

Folias, também ele sai. Mas o guia tem que estar junto pra pedir o pouso, que até isso aí a 

gente tem que saber aonde que pede pouso, aonde que não. Isso aí é comando do alferes, 

mas junto com o guia também.  

Domingos: O que é a Alvorada, você pode explicar um pouco? 

Zitão: Alvorada é o começo, é a abertura da Folia. Alvorada é feita quase igual, o mesmo 

jeito que eu comecei aqui a cantar. Você começa e vai alvorando. Você alvora primeiro a 

bandeira do Divino, depois você alvora o alferes, alvora os companheiros tudo que vai pra 

Folia, e alvora a própria pessoa que é o guia. Aí tem que alvorar todo mundo. Depois que 

termina a alvorada, aí você pode prosseguir. Antes de você alvorar uma Folia você não pode 

fazer um cantorio. Não pode fazer um cantorio sem alvorar a bandeira. Então, depois que 

alvora você pode fazer qualquer obrigação, fazer um cantorio, fazer qualquer saudação de 

cruzeiro e de altar, alguma coisa assim, passar dentro de qualquer uma igreja. Mas antes 

disso, sem alvorar não é possível. Aí é onde começa, depois que alvora que começa, que aí 

http://www.camaraclara.org.br/violacentral/zitao/


entrevista com zitão                                                                                                         6 
 

 

fonte: http://www.camaraclara.org.br/violacentral/zitao/  |  acervo viola central 

começa os pousos. Mas só alvora no dia. Por exemplo: a Folia começa hoje, hoje você alvora 

ela aqui e vai, se for oito dias você vai os oito dias. Quando for no último dia, na última casa 

que pousar ou que se chegar, você desalvora ela. Aí desfaz daquilo que você fez. É 

complicado, rapaz! Você faz e depois você tem que desfazer de tudo que você fez! [Risos.] 

Voltar tudo estaca zero, desalvorar a bandeira, folião, desalvorar tudo. Voltar tudo à estaca 

zero. Aí que é difícil, o negócio não é fácil não. Porque a gente já é acostumado, a gente não 

acha complicação, mas a pessoa que for pegar assim do começo ao fim, ele acha 

complicação nela e muita.  

Domingos: E na Folia de Reis o que mais que acontece? Tem Catira, como que funciona? 

Zitão: Tem, tem. 

Domingos: E a comida, como que é essa coisa? 

Zitão: Tem Catira. Tem as obrigações, depois tem a comida. Por exemplo, na Folia de Reis 

tem o almoço, tem a janta, tem o café de manhã... E você sai nas casas de giro, cada casa 

que você gira a pessoa dá um agrado. Rapaz, eu vou te contar. E a gente fala assim que 

“barriga de folião é caldeirão do diabo!” [Risos.] Porque toda casa você tem que comer.... 

Você tem que comer nem que seja um biscoito pra agradar! Às vezes você não está 

aguentando, mas é obrigado. Mas é bom demais, muito bom. E a Folia do Divino também, a 

mesma coisa, toda casa que tem giro... Agora o sistema daqui mudou, porque a Folia do 

Divino é assim, ela sai e pousa. A Folia de Reis, ela descansava de dia e de noite que ela 

andava. Mas aqui mudaram tudo porque ficou a mesma coisa da Folia do Divino. Porque o 

pessoal trabalha, todo mundo vive trabalhando, então não dá pra andar de noite que a 

pessoa está cansada às vezes, o dono da casa. Mas era gostoso, rapaz, você saía, todo 

mundo caladinho, chegava na porta do morador lá ele estava dormindo, ali você começava. 

Porque os três Reis andavam a noite, né? Aí então que você começava, andava a noite 

inteirinha, quando era o dia amanhecendo... Na casa que você amanhecesse, ali você ficava 

o dia todinho. Ali era almoço e tudo mais, era desse jeito. Até a hora da janta; na hora da 

janta, saía. Agora não, agora eles mudaram a tradição por conta do pessoal, que vive todo 

mundo ocupado, só tem tempo à noite. Tem o Catira também, Catira é uma obrigação. Tem 

as obrigação, as devoção e tem as brincadeiras também. Tem Catira... A gente brinca com as 

cozinheiras. Até com as cozinheiras que cozinham na Folia a gente faz uma brincadeira com 

elas lá, vai aquela turma de gente aí começa: uns começa a desdenhar delas, depois agrada 

elas de novo, é aquele rolo... É bonito, rapaz. É gostoso, viu? A farra da Folia. 

Domingos: As obrigações de que o senhor fala, seriam o quê? 

Zitão: A gente chega, pede agasalho, depois pega, faz saudação de cruzeiro, que demora em 

torno de quarenta minutos, cinquenta minutos. Depois tem a saudação de altar. Muitas 

vezes a pessoa, aquele que têm alguma promessa, pede um cantorio - a gente é obrigado a 

fazer. Se tiver um [pedido] a gente é obrigado a fazer, se tiver dez é obrigado a fazer. Depois 

daqueles cantorio, tudo à noite, aí a gente tem a ladainha também, que finaliza - o final da 
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reza é a ladainha. Depois da ladainha que vem a janta. E depois da janta vem o bendito de 

mesa, que é muito bonito também, não sei se você já assistiu, mas é muito bonito. Aí depois 

do bendito de mesa o quê que vem? O Catira, essas brincadeiras pras cozinheiras... Aí depois 

do Catira o pessoal vai descansar, aí finaliza a noite. Aí todo mundo vai dormir do seu jeito, 

os que quer dormir dorme, o que não quiser senta lá em algum lugar, vai comer uma 

carninha e contar piada. [Risos.] Por que comida é o que não falta, nas Folias, é o que não 

falta. Coisa gostosa demais, rapaz, não sei de onde que a pessoa arranja tanta força pra dar 

tanta coisa assim, viu? Parece que é um mistério mesmo. 

Domingos: E o senhor canta, reza as ladainhas? 

Zitão: Rezo. Rezo ladainha também. Eu na Folia eu faço de tudo graças a Deus. 

Domingos: Como que o senhor aprendeu a rezar ladainha? 

Zitão: Rapaz, eu vou te falar, é uma coisa até engraçada... Que a ladainha eu aprendi... Eu 

tinha na época tinha sete anos. Mais ou menos sete, seis, sete anos de idade. Eu fui criado 

sem pai, fui criado com esses Monteiro daqui de Planaltina. E esse pessoal é um pessoal 

rígido danado. A gente morava lá. Na época de mês de janeiro e dezembro era muita reza 

que tinha nos feriados: dia de Santa Luzia, de Senhora da Conceição, e tinha muita reza na 

região lá. Aí a gente ia e eu não tinha, era de pé no chão, descalço... [Risos.] A minha roupa, 

sabe o que que era? Não sei se você lembra de uns sacos de trigo que vinham... De primeiro 

as blusas eram feitas daquele saco de trigo. Os calçãozão de elástico, de borracha de pneu 

de bicicleta. [Risos]. Aí eu ficava com vergonha, via os colegas tudo bem arrumadinho. Aí, 

aonde eles amarravam os animais - que ia todo mundo de animal, de cavalo -, eu ficava em 

cima da cerca lá enquanto eles estavam rezando. De lá eu ficava escutando. Pois não é que 

aprendi a rezar a ladainha todinha? Dos meus amigos, dos meus colegas, aqueles que vivia 

bem vestido, nenhum sabe rezar a ladainha até hoje. Nenhum sabe. Eu acho que por conta 

da humildade a gente chegou aquele ponto, da gente aprender. E eu agradeço até hoje, eu 

agradeço demais aquilo, viu? [Risos.] Que chegar no que eu cheguei que é difícil. A pessoa 

pra rezar ladainha é muito difícil aprender. Não é toda pessoa que aprende, então eu 

aprendi nessa razão aí. 

Domingos: Por que o senhor acha que é difícil aprender? 

Zitão: É complicado, a ladainha é muito complicada. Porque ela é em latim. A ladainha em 

latim, ela complica muito. Se não tiver muita cabeça a gente não guarda. [Risos.] Mas de 

Folia, olha, de Folia tudo um pouquinho eu faço, graças a Deus. 

Domingos: O senhor pode mostrar um pouquinho pra gente uma ladainha, cantar um 

pouco, rezar? 

Zitão: Olha, posso, um versinho. Que ela não é bom a gente rezar assim sem... E que ela é 

comprida, são uns quarenta e poucos versos. Mas o primeiro dos versos dela é assim:  
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Deus vos salve Maria mãe de Deus filho.  

Deus vos salve Maria filha de Deus pai.  

Deus vos salve Maria esposa do Espírito Santo. 

Zitão: Esse aí é o prefixo. Agora a ladainha mesmo é: [Canta em latim]. Isso aí por diante, são 

muitos versos. Essa é a ladainha. Que a gente faz um prefixo primeiro e depois no final a 

gente reza salve rainha no final. Aí pra tudo. E tem o oferecimento. O duro é o oferecimento 

porque o oferecimento ninguém pode ensinar pra gente. Se, por exemplo, você quiser 

aprender o oferecimento da ladainha... Eu posso te ensinar a ladainha todinha, mas o 

oferecimento eu não posso te ensinar. Se for o caso eu tenho que escrever ela e jogar ela no 

chão aqui e você pegar. É interessante rapaz, as profecias do pessoal de antigamente... É 

difícil!  

Domingos: Mas como o senhor aprendeu o oferecimento? 

Zitão: De ver as pessoas fazerem o oferecimento. Eu aprendi. E aí... O oferecimento é assim. 

[Canta em latim.] A gente não pode, é curtinho mas a gente não pode ensinar. A gente tem 

que aprender... E eu ficava naquilo, eu ficava de orelha em pé só pra... E aprendi. Aprendi 

todas essas coisas. Inclusive a gente hoje em dia tem muito... Tem pessoas aí falam que é 

guia de Folia mas não sabe nem rezar uma ladainha. E eu acho isso errado, que eu acho que 

a pessoa pra dizer que é profissional numa coisa, tem que saber de tudo, não é? Tem que 

saber tudo pra não... Rapaz, daqui pra divisa de Minas, tudo eu saio pra rezar ladainha. O 

povo me chama pra rezar. Tem vezes que estou tranquilo lá e o pessoal liga: “Ah, Zitão, 

queria que você fosse rezar pra mim lá na...” Você sabe o Arrependido? Ali na divisa de 

Minas com Goiás? Ali mesmo, de vez em quando, todo ano tem umas duas, três rezas lá pra 

gente rezar lá. E a gente vai. É o que a gente sabe, é o que a gente está dispondo pra Deus, 

então... 

Daniel: O que o senhor sente quando está cantando? 

Zitão: Rapaz, eu sei lá... A gente sente assim uma... Sabe que eu não sei nem dizer?! Acho 

que a gente sente assim uma coisa que parece que não está na gente, sabia? Aquilo ali acho 

que é o dom do Espírito Santo que está, que você vê. A gente canta, pra ter uma ideia, eu 

não tenho nada decorado. E canto assim na Folia. Por exemplo, cantei aqui trinta e cinco 

minutos, quarenta minutos, sem repetir. E tudo dentro da escritura e sem repetir nada. E 

não tem nada decorado. Na hora que a gente chega perto da bandeira a gente não sabe nem 

o que que a gente vai começar. Aí a gente começa aquilo ali é pelo Espírito Santo mesmo. É 

unção do Espírito Santo mesmo que traz pra gente... Que uma coisa que a gente tem que ter 

também muita é a fé. Porque se não tiver fé também nem não adianta. Vou ser franco a 

dizer pra vocês, no tempo que nós estamos, se for pra ter uma promessa pra mim, fazer um 

cantorio pra mim, eu já não arranjo quem possa fazer pra mim. Porque hoje em dia a 

maioria das pessoas quer fazer as coisas pra mostrar. E eu não, eu faço por devoção mesmo. 

Eu não faço nada pra mostrar pra ninguém, faço é por devoção mesmo. Se eu for fazer, por 
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exemplo, um cantorio pra você de uma promessa, acho que eu tenho que ter mais fé do que 

você que fez ainda. Não é? Agora as pessoas fazem o cantorio aí e não quer nem saber... A 

pessoa quer saber se os outros ali estão achando ele bonito cantando. E eu não. Eu, se o 

pessoal achar bonito bem, se achar feio também. [Risos.] Pra mim é a mesma coisa. Eu 

quero saber se eu fiz pra Deus, que é o que a gente, que é o importante. Acho que pra todos 

nós... É fazer pra mostrar o talento da gente pra Deus, não pros outros, pro ser humano. 

Domingos: E o povo pede muita promessa? 

Zitão: Pede. Pede rapaz, nossa mãe, ish! Tem dia aí que a gente vai rezar uma ladainha do 

giro da Folia, que acontece de a pessoa pedir quatro, cinco ladainhas de promessa. Cada 

uma pra um santo, que isso aí já aproveita, cada uma pra um santo. Essas rezas que a gente 

vai que chama “reza de meio dia”, geralmente acontece assim, reza meio dia, porque não é 

Folia. Nessas rezas mesmo tem vez que a gente reza até doze ladainhas. As pessoas pedem 

pra um santo, outro pede pra outro. Aí a gente vai atendendo o pedido das pessoas e 

rezando. Tem vezes que a gente ajoelha tanto que o joelho da gente incha! [Risos.] E é 

ajoelhado, ainda tem mais essa. E não é tocado na viola não, a ladainha. A ladainha é 

ajoelhado mesmo, igual quando a gente está na missa mesmo! [Risos.] Tem vezes que fica 

duas horas ali ajoelhado que cansa mesmo, o joelho da gente dói. Mas é bom, eu gosto! 

Domingos: E as pessoas que vão na Folia assistir, participar, elas se emocionam? 

Zitão: Emociona, muitas pessoas. Aqueles que tem fé mesmo emociona rapaz, ish... Quantas 

e quantas vezes a gente não vai fazer cantoria pras pessoas e... Eu mesmo, aconteceu tantas 

vezes de fazer cantoria pra pessoa e a pessoa durante o tempo todo chorando, emocionada 

com aquilo ali. Quer dizer, é a pessoa que tem fé. Às vezes é uma graça recebida, que ele 

recebeu de uma doença, uma coisa assim, que ele quer pagar ali, e a gente está ajudando 

pra ele. Emociona. Tem pessoa que chora, até. Eles não aguentam não...  

Domingos: O senhor também chegou a rezar para os mortos? 

Zitão: Já. Já, ish! Já rezei nesse dia da Folia que eu estava te falando, no Córrego Rico, lá 

pertinho onde você vai hoje. Esse dia que a mulher morreu, não tinha muitos folião lá... E eu 

pelejei com alguém pra rezar, pra fazer o cantorio dela na hora que ela acabou, não teve 

ninguém e foi eu mesmo. Eu e esse menino que estava rezando cantorio nesse bendito de 

mesa [que aparece] no jornalzinho. Esse aí também é filho de um guia de Folia aqui, antigo 

daqui, tradicional. Mas ele não teve coragem. Ele falou: “não, eu não tenho coragem de 

rezar, fazer essas coisas”. Eu falei: “então você falta é a fé, não tem coragem, é a fé que é 

pouca! [Risos.] Ele falou: “não, eu posso ajudar, responder pra você, mas eu não faço não”. 

Aí eu tive que fazer. Faz, a gente vai em cemitério rezar isso. O ruim é isso, reza em 

cemitério é difícil... Tem alguma coisa que a gente vai falar aqui pra vocês que parece uma 

lenda. Mas não, é a pura verdade. A gente foi aqui no Capim Puba, ali depois do PAD-DF, já 

no Goiás, que é depois do Distrito, na divisa do Distrito com Goiás. Morreu um senhor lá, 

Anibal. Fomos pra lá eu o finado Dizo, que é o que fundou essas Folias de Reis aqui, Folia de 
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São Sebastião, tudo foi ele que fundou aqui, que ele era daqui também. Foi pra Brasilinha 

mas ele era daqui, filho natural daqui. Ele era um guia de Folia muito estimado por todo 

mundo. Aí eu fui fazer um cantorio lá na sepultura do Anibal, tinha oito dias que ele tinha 

morrido, falecido. E eles enterram, lá no Goiás, assim no meio do cerrado, dentro do terreno 

deles. Aí fui fazer, estava até aquele pozinho lá. Quando começou a fazer o cantorio do 

senhor lá, do tal do Anibal, começou. A hora que nós começou a fazer o cantorio, era ele 

cantando de um lado da sepultura, eu do outro. E fala que lá a Folia é assim: um canta e o 

outro responde o mesmo que aquele falou. Aí ele de um lado cantando e eu respondendo 

pra ele do outro lado. E começou aqueles redemoinhos, tipo mês de agosto, que dá na 

queimada, tinha aquele redemoinho pequenininho no chão. Rapaz, esse redemoinho... Mas 

virou um redemoinho tão grande dentro, em cima da sepultura. Os outros, pessoal, 

correram tudo, só ficou eu e ele lá. Teve um senhor aqui, ele morava ali na Vila Vicentina. Ele 

estava batendo a caixa lá, aí quando ele saiu passou no arame que até um pedaço da camisa 

dele ficou no arame! [Risos.] Com medo! A gente fala assim... Não é de fazer a gente rir não, 

mas que jeito? Mas ficou eu e ele lá. Aí terminou, ele mandou a alma procurar o lugar dela, 

voltar de novo. Aí aquele redemoinho... Mas só em cima da sepultura, não saiu fora. Aí 

aquele redemoinho abaixou assim, rapaz, abaixou que o pessoal ficou lá de longe olhando... 

[Risos.] É muita coisa, todo mundo que viu isso aí conta pra você do mesmo jeito que eu 

estou te contando. É interessante, viu? Mas aquilo ali eu sei lá, eu acho que é o poder da fé e 

do Espírito Santo que faz. O espírito dele deve ter se manifestado pra alguma coisa assim. E 

acontece muitas surpresas em Folias, sabe? Muita coisa acontece assim, que dá pra gente se 

comover. Eu, uma época mesmo, na Folia que eu estava guiando, que é essa da Rajadinha. 

Foi em 2006. Cheguei na casa, apareceu um senhor aqui do Nova Conquista, um loteamento 

sem terra que tem aqui perto de Barreiro do Mato. Esse senhor apareceu até na casa do 

proprietário, que chamava Valdir. Mas chegou com a Folia lá... Terminamo a saudação, o 

senhor pediu um cantorio, outro pedia outro. Chegou um senhor lá e me pediu se eu podia 

fazer um cantorio pra ele. Eu falei: “uai, posso”. Porque nós não tinha rezado ladainha ainda 

- porque antes de rezar a ladainha você pode fazer cantorio, depois de rezar ladainha não, aí 

só no outro dia. Aí falei: “posso rezar seu cantorio”. Pra começar, a bandeira do Divino 

estava assim e ele virou as costas pra ela. Virou as costas pra ela. Aí tinha um rapaz lá, que a 

gente sempre tem um regente que faz as coisas que a gente pede. Eu falei: “vai lá e 

conserta”. Ele consertou, ele tornou a virar as costas. Falei: “uai, não tem jeito não... Ah, 

deixa assim mesmo, vamos...”. Aí comecei a fazer o cantorio pra ele. Rapaz, quando eu 

comecei a fazer, até hoje eu arrupeio... Quando eu comecei a fazer o cantorio que falei das 

três pessoas da Santíssima Trindade, esse véio dava cada urrada assim, parecia um bode. E 

todo mundo ficou assustado. Uns saíram fora da sala. E eu pensando, “será que ele vai 

derrubar o altar?” E ele ficou dando aqueles urradão, sabe? Mas feio mesmo, feio, feio, feio 

mesmo. Aí eu continuei, e pedindo a Deus praquilo sair dele, aquela coisa que estava. Aí 

quando passou um pouco, eu continuando no cantorio... Pedi o Divino pra tirar aquilo dele, 

cantando eu falei. Era um senhor de idade, na época ele tinha uns sessenta e dois anos, 

sessenta e cinco anos. Aí ele olhou pra todo mundo assim lá dentro da salinha bem 
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pequenininha, o altar lá. Ele olhou e falou: “uai, mas eu estou errado, eu estou com as costas 

virada pra bandeira”. Aí virou. Aí recebeu o cantorio dele. Aí ele falou: “ó, não vou dar uma 

recompensa porque eu não tenho...” Aí ficou calado. Aí pronto, passou. Aí pegamos e fomos, 

chegou a hora da janta. Aí eu chamei, ele estava sentado numa muretinha assim lá de uma 

área do seu Valdir. Eu falei: “vamos embora jantar com nós, vem e faz a fila pra jantar”. Ele: 

“não, não quero jantar não”. - “Vamos jantar”. – “Não, não quero não”. Eu fiquei olhando 

aquele velho assim... Fui lá, peguei um prato pra mim e peguei outro, levei pra ele. Cheio de 

comida. “Não, não precisa disso não”. Falei: “não, mas janta um pouquinho.” Aí ele pegou e 

começou a jantar. Eu sentei perto dele. Procurei saber da onde era, ninguém conhecia ele lá. 

Ele falou: “olha, eu vou contar a minha vida pra você. Agora que eu cheguei, que parece que 

eu voltei. Tem seis mês que eu saí de Morrinho que eu não vejo minha família. Não sei nem 

aonde é que eu estou. A proteção do Divino mesmo que chegou àquele ponto. Aí ele se 

comoveu, coitado. E foi contando a vida dele. Aí ele falou que estava doido pra ver a família 

dele. Falei: “tá bom, e como o senhor vai fazer pra ver a família do senhor?” Ele falou: “não, 

do jeito que eu saí de lá eu vou, vou pedindo carona, pedindo carona”. Falei: “não, você não 

vai pedir carona não”. Peguei da própria oferta do Divino, na época peguei e tirei cem contos 

da oferta. Falei: “olha, isso aqui é pra você pagar a passagem”. Rapaz, mas ele agradeceu 

todo mundo... No outro dia cedinho ele foi lá, beijou a bandeira e despediu de todo mundo. 

Nunca mais nós vimos ele. Pois é, tem coisa assim que bate na gente, viu? Tem coisa que às 

vezes a pessoa comove mesmo. E não foi a primeira vez não, aconteceu tanta coisa assim 

que... Mas a gente tem que ser forte e superar e pedir força ao pai, não é?  

Domingos: O senhor acha que é uma missão ser guia? 

Zitão: Eu acho. É uma missão que não é dada por a gente não, é por Deus mesmo. Aquela 

coisa, tudo tem o tempo certo. Igual eu mesmo, vi que tinha o tempo certo. Eu, rapaz, não 

tinha tendência. Chamavam pra girar em Folia na época, tinha cavalo, tinha tudo mas dizia: 

“ah, não vou não”. Ia assim, dava um pouso de Folia, ia num pouso de Folia na casa de um 

amigo, mas chegava lá já ficava doido pra vir embora. E depois que eu comecei assim, sei lá, 

mudou toda a minha vida. E o que fez mudar mais minha vida também acho que foi ter 

chegado o dia certo. Foi até nessa Folia de agora, de mês de maio. A Folia era desse Souza 

Lima. Aquele que dá aquele café dessa Folia de manhã quando chega. Aí o menino meu 

estava girando a cavalo e tinha um pouso lá no Mozondó. O menino meu deixou, o cavalo 

dele fugiu, ele deixou a sela lá. Ele chegou em casa e falou: “pai, vamos embora lá mais eu 

buscar a sela que, eu deixei ela lá e não tem como trazer”. Aí eu fui mais ele. Eu já tinha 

chegado do serviço e era numa sexta-feira, cheguei mais cedo. Quando eu vou, rapaz, perto 

do Buracão, ali depois do Sarandi... De longe eu avistei a bandeira do Divino, mas a coisa 

mais linda. Aí eu peguei, parei o carro e pedi ao Souza Lima... Desci do carro, beijei a 

bandeira e fui. E aquilo... Parece que ela ficou no meu coração, sabe? Aí eu peguei a sela, 

venho de lá pra cá, eles estavam dando um café ali no DR, ali perto do DVO, naquela pista 

que passa pro outro lado lá por cima. Aí eu encostei lá também, fui assistir o café lá. Rapaz, 

eu olhava a bandeira... Parece que estava a coisa mais linda do mundo. Os meus sentidos só 
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estavam na bandeira. E daí pra cá eu resolvi, quando foi na próxima Folia eu já fui junto. O 

Dercídio, que é o Dizo, era ele que era o guia. Aí me chamou pra ir nessa Folia dele lá no 

Córrego Rico, eu fui. Foi onde aconteceu que eu acompanhei a Folia. Quer dizer, uma coisa 

toca a outra. Por conta de o menino ter deixado a sela lá, parece que já foi mesmo uma 

provação. E daí pra cá nunca parei mais, graças a Deus. E também, outra coisa: se a pessoa 

pede pra rezar uma ladainha, eu não meço distância. Não meço distância de jeito nenhum, 

dou jeito pra tudo e vou. Porque eu sei lá, às vezes aquela pessoa está necessitando. Eu vou 

mesmo, não sei negar pra nada. 

Domingos: Quando o senhor chega na casa da pessoa pra rezar, como que as pessoas 

recebem? 

Zitão: Ih rapaz, recebem a gente... É uma coisa... Parece que é com um coração desse 

tamanho, viu? [Risos.] Recebem a gente numa alegria tão grande, você precisa de ver. E não 

é só eu não, aquelas pessoas também que vão comigo. Recebem, mas numa alegria! Apesar 

de que, graças a Deus, quase todo mundo é amigo da gente. A gente vai descendo do carro 

eles já vêm com brincadeira, é aquela farra... Já parece assim ser uma irmandade, sabe? 

Parece pessoa que foi criado junto assim, às vezes pessoa que tem pouco tempo que você 

conhece e é aquela alegria doida com a gente. E é muito bom. 

Daniel: E a viola, é importante? 

Zitão: É importante. E não é só a viola não, porque só eu que vim aqui, mas tem viola, tem 

violão, tem a caixa. A caixa é fabricada aqui na roça mesmo. E pandeiro, reco-reco, tudo faz 

parte da Folia. São os instrumentos da Folia. Até as crianças já estão se incentivando com 

isso, que nessas Folias que a gente faz na Rajadinha mesmo, tem uns menininhos desse 

tamanhozinho assim, já incentivado. Um que está batendo pandeiro e a gente deixa bater de 

qualquer jeito, sabe? Pra não tirar eles fora da rota. Outro pega o reco-reco, que é os 

instrumentos que tem pouco sentido... Que aqueles que tem mais sentido geralmente é a 

caixa, o violão e a viola. Porque são duas violas, um violão e a caixa. Esses têm mais sentido. 

Então as criancinhas vão se incentivando, a gente vai incentivando eles. Aí tem uns 

menininhos com cinco, seis anos, rapaz, já sapateiam um Catira que você precisa de ver que 

gracinha. Junto com a gente ali e é pra todo mundo. As mulheres também, tem muita 

mulher aí que brinca Catira. Às vezes ajudam a rezar também. Essa aí mesmo ajuda a gente a 

rezar, todas as rezas que a gente vai. [Zitão se refere à esposa, que acompanhou a 

entrevista]. Ela não sabia, não gostava, porque lá no Maranhão acho que não tem isso. Mas 

depois que ela veio pra cá ela está gostando, graças a Deus. Ela está sendo incentivada. 

Domingos: O senhor também faz Catira? 

Zitão: Faz, faço. 

Domingos: E a viola é diferente do Catira? 

Zitão: É. 
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Domingos: Pode mostrar um pouquinho? 

Zitão: A afinação do Catira é outra. [Toca a viola.] É mais ou menos aqui, mas só que é 

Violado. E a viola está afinada só pra divindade. É, não dá não. 

Domingos: Como que chama essa afinação? 

Zitão: Rapaz, você sabe que eu nem sei como é que é o nome dessa afinação. Que ela não é 

nem Violada nem é Rio-abaixo, ela é um trem! [Risos.] 

Tati: E como você aprendeu a tocar viola? 

Zitão: Não sei! [Risos.] É uma pergunta que vai ficar no ar, viu? [Risos.] Por que nem eu sei! 

Domingos: O senhor falou do bendito de mesa... Como é a toada da cantoria do bendito de 

mesa? 

Zitão: Ah... 

[Toca viola caipira e canta:]  

 

Bendito louvado seja  

As três palavras de Deus  

Pai, filho, Espírito Santo  

Seja pelo amor de Deus  

 

O Divino Espírito Santo  

Reuniu suas ovelhas.  

Bem assim fez Jesus Cristo  

No dia da santa ceia.  

 

Reuniu seus doze apóstolos  

Repartiu o pão e o vinho  

Recebeu uma coroa  

Com setenta e dois espinhos.  

Zitão: A toada é mais ou menos essa aí. E às vezes a gente começa no começo assim, quando 

a gente vai saindo do altar...  

[Toca viola caipira e canta:]  

 

Ó nobre alferes pegou no mastro  

Nós devotos acompanhou  

Vai agradecer a mesa  

Desse nobre morador.  
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Zitão: Aí quando chega na beira da mesa ele canta: 

[Toca viola caipira e canta:]  

 

Arreuniu os irmãos devotos  

Todos presentes com Cristo  

E na presença dessa mesa  

Para rezar o bendito.  

Zitão: Aí que começa o bendito! É bonito demais rapaz, eu vou te contar. Vocês nunca 

participaram não, da Folia? É gostoso demais. Acho que o que faz a gente afundar mais na 

Folia são essas belezas, viu? 

Domingos: Reúne o povo, o povo fica mais unido? 

Zitão: Fica, fica, rapaz do céu, olha se você quiser ver. Porque nessa Folia de Planaltina, 

nessa Folia grande nem tanto porque o pessoal vai mais por farra. Mas igual essa Folia nossa 

lá [de Rajadinha], que nós tiramos essas coisas que diz que é festa, essa bebedeira, essa 

bagunça dessas mussunga que eles chamam aí. Porque mussunga na Folia só tem uma: só é 

a dos folião, que é o descanso dos folião. Você vai fazer qualquer obrigação, você vê o 

pessoal e estão ali, então todo mundo é devoto. Tem vez que a casa não tem nem jeito de 

você entrar dentro pra assistir um pouquinho, de tanta gente que fica querendo ouvir. 

Aquilo ali é muito bom, que a gente vê que as pessoas que estão ali são as pessoas com 

devoção. Não foram ali pra outra coisa, só por devoção. E eu acho muito bonito a união das 

pessoas. Olha, durante esse tempo todo que eu guio Folia, essas Folia que eu guiei nunca 

teve uma discussão. Coisa mais bonita do mundo, rapaz, nunca teve uma discussão. É aquela 

amizade, é todo mundo. Quando vai desalvorar a Folia, ih... O pessoal, quase todo mundo, 

chora, sabe? Porque é a mesma coisa, você sai assim num acampamento, aquela turma ficar 

oito, dez dias lá, a turma todinha, todo mundo amigo, quando se separa você sente aquela 

falta, não é? Assim é a Folia. Parece que a pessoa não quer que aquilo acabe! Nunca! [Risos.] 

Muito bom. 

Domingos: Qual que é a história dessa sua viola? 

Zitão: Rapaz, a história dessa viola é o seguinte... Eu dei um pouso de Folia de Reis aqui na 

Vila Vicentina, na Quadra 18, Lote 8, ali na Vila Independência. Eu não sei dizer, pois 

ninguém viu. Alguém chegou com essa viola lá sem corda e largou ela lá. Largou ela lá... 

Olha, passei todo o ano com nossa Folia: “gente, quem é dono dessa viola? Quem é dono 

dessa viola?” Ninguém nunca apareceu. Falei: “ah, então você fica aí”. [Risos.] E ficou por 

isso, ela ficou na Folia. Você vê que ela sendo velha assim... A outra que era novinha o 

pessoal carregou e ela não. Parece que ela já é pra ficar na Folia mesmo! [Risos.] E eu não sei 

a origem dela, não sei de jeito nenhum. E boa, é uma violinha boa. Boa, boa, toda, viu? 

Porque eu prefiro mais ela do que essas novas que estão vindo aí agora. Apesar de que ela 

levou um desastre, que o povo anda a cavalo... Ela já até quebrou aqui a cravelha, mas 
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mesmo assim ainda afina. [Dedilha a viola.] Violinha que vive pendurada lá direto moço... 

Isso aqui tem dia que é a diversão minha lá de noite sozinho. [Risos.] É muito bom a Folia. A 

Folia é a diversão em que você fica seis dias nela, você não vê passar. Só que a noite é mal 

dormida, mas aquilo a gente acostuma. Que hoje em dia até que está bom, que eles ainda 

têm barraca, essas coisas. De primeiro a gente dormia era em cima dos baixeiro, de onde 

desarreava os cavalos, lá mesmo... A sela era travesseiro, os baixeiro era o colchão! Era 

difícil! 

Domingos: Era gostoso também? 

Zitão: Era, era bom. O cara chegar assim... O mês de junho naquela época fazia frio demais, 

e não tinha banheiro quente, era água do rio! O cara saía dali batendo queixo! Era muito 

bom! [Risos.] 

Domingos: O senhor acha que as Folias vão continuar se fortalecendo nesses dias de hoje? 

Zitão: Olha, eu acho que se tiver alguma ajuda assim da população a Folia vai só crescendo. 

A tendência dela é só crescer. Mas isso aí depende da população, não é? Porque o que faz 

ela crescer é o pessoal, os devotos dela, eles que fazem a Folia crescer. A gente sozinho não 

guia uma Folia, sem ter os folião, não é? Assim é a Folia mesmo... Ela sem devoto nenhum, 

ela não é Folia.  

Domingos: E os jovens estão se interessando pela Folia? 

Zitão: Estão. Tem muito jovem já bem interessado. Tem uma porção de meninos jovens, 

meninos assim dentro de doze até dezoito anos que já está desenvolvendo muito a Folia. 

Muito, muito mesmo. E a gente incentiva - que a gente tem que incentivar também, não 

pode tirar eles fora não. Eu mesmo às vezes eu vou fazer qualquer obrigação na Folia, eu 

peço a um menino daqueles que está começando. Às vezes ele está igual galo quando está 

aprendendo a cantar... [Risos.] A voz alteando, abaixando, aí boto eles pra responder pra 

mim e eles ficam tão satisfeitos... E aí a gente vai dando conselho: “olha, é assim, assim, 

assim e assim”. Rapaz, já tem um menino bom, bom, bom mesmo aí. E cada vez chegando 

mais, e um incentiva o outro e vai desse jeito. Ali na vila tem uma menina de seis anos, 

rapaz, ela criou uma influência pela Folia que se você vê ela bater uma viola você fica 

abismado. Fica abismado de ver ela tocar viola e já querer cantar, ajudar a cantar. Falo: “essa 

aí vai logo pra Folia...”   

Tati: Tem mulheres guias de Folia? 

Zitão: Aqui não, mas aí em Cristalina tem. Em Cristalina eu vi uma mulher guia de Folia. 

Muito boa guia de Folia. Agora, aqui pra nós, pra ajudar a contraguiar tem muita. Tem 

mulher que faz até cantorio aqui na Folia também.  

Daniel: E os devotos fazem que tipo de promessa? 
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Zitão: Ah, rapaz, eles fazem promessa de muitos jeitos. Tem desde devoto que faz 

promessa... Às vezes sofre uma doença assim, de fazer um cantorio pisado naquele lugar, o 

alferes pisado. Pessoa deitada, amortalhado no chão. Tem de todo jeito que você pensar 

eles têm, faz promessa dependendo da necessidade deles, do que passou com ele. Eles 

fazem a promessa e aí pedem pra pagar daquela forma. Uns ajoelhados, outros deitados... 

Tem pessoas que faz promessa pra deitado encontrar com a Folia. Ele deita lá no chão pra 

você fazer o cantorio. Às vezes no chão quente, não escolhe o lugar. Outros já escolhem pra 

deitar e a pessoa, se teve uma dor de garganta - ele fez promessa e foi válida -, eles pedem 

pro alferes, pra ser pisado naquele lugar ali... Tem vários tipos de pedido de promessa.  

Domingos: O senhor lembra da época da construção de Brasília? 

Zitão: Não, foi no ano que eu nasci. A construção de Brasília foi no ano que eu nasci. Eu não 

tenho conhecimento da construção de lá não.  

Domingos: O senhor chegou a trabalhar no plano piloto, a fazer alguma coisa no plano? 

Zitão: Na época? Não. 

Domingos: Em algum momento da sua vida? 

Zitão: Já, uai, já trabalhei ali na Asa Norte atrás da segunda DP, na Fundação Zoobotânica. 

Trabalhei lá dezesseis anos, era fichado pela Novacap. Trabalhei lá dezesseis anos... Aí o 

danado do Cristóvão [Buarque] não teve dó da gente. Foi na época que ele tirou aquelas seis 

mil pessoas e a gente estava no meio. Era conveniado. Aí nunca mais também. Você já ouviu 

falar naquela Associação do Café Sem Troco? Aquela associação lá foi eu mais um jornalista 

do Senado que fundamos ela, na época. Em 1989, nós fundamos essa associação. Inclusive 

até na época era o Roriz. Aquele trator que era da associação, foi doado pra associação em 

meu nome. E eu que tomava conta dessas máquinas, inclusive tomei conta dos tratores que 

era da Fundação, que a gente tomou emprestado da Fundação Zoobotânica. Aí através disso 

aí eu fui trabalhar lá, depois que eu saí da associação. Eu fui trabalhar na Fundação 

Zoobotânica, de modo que já nem precisei fazer testes nem nada lá, porque eu já tinha 

trabalhado com o trator de lá uns oito anos. [Risos.] Aí eu já fui direto. 

Daniel: Quando o senhor está em casa sozinho com a viola, que tipo de música o senhor 

toca? 

Zitão: Ah, é só quase só música de Folia mesmo. Só música de Folia que eu gosto de tocar, 

não tem influência dessas outras coisas. É interessante que se for assim falar: “ah, vai fazer 

uma música de pagode!”. Eu não sei fazer na viola... [Risos.] E da Folia eu já sei. [Risos.] É 

interessante! 

Daniel: E música caipira o senhor gosta de tocar e cantar? 
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Zitão: Não, só moda de viola mesmo. Moda de Catira... Quando chega um companheiro da 

gente, a gente às vezes vai cantar uma moda caipira. As modas não é nem caipira, as modas 

a gente mesmo que faz. É versão da gente. A gente que faz as modas assim pros Catira. Não 

tem nada a ver com moda de caipira nem nada. Às vezes numa besteira que acontece na 

Folia... Na hora que a gente está de tempo a gente alembra daquilo e vai fazendo os versos 

em cima daquelas histórias. Forma uma moda de quatro, cinco versos, vai fazendo. Aí é onde 

a gente faz as modas dos Catira. 

Domingos: O senhor lembra de alguma moda de viola que o senhor fez de algum 

acontecido? 

Zitão: É, foi numa Folia aqui na Salina. Eu tinha um carro velho, uma Belina 1, ela chamava 

Maritaca! [Risos.] Aonde eu encostava todo mundo: “Ó, Zitão tá aí, a Maritaca chegou!” 

Uma Belininha 1... Até hoje ela ainda existe ali no Vale do Amanhecer, num cara que mexe 

com sofá. Aí a gente chegou lá na Mangabeira... No Córrego da Mangabeira ela quebrou. 

Escapoliu a maçoneta. Aí os meninos, tinha dois... Ia eu com a menina minha, caçula, e mais 

dois meninos. Aí eles pegaram e saíram na frente, que estava perto do pouso de Folia. 

Saíram, foram de a pé. Só que eles subiram a serra e tinha um local lá em que uma estrada ia 

pro pouso de Folia e a outra voltava pra seguir na mesma estrada que nós voltou. Eles 

pegaram ela e passaram a noite perdido! [Risos.] Aí, disso aí, nesse mesmo dia a gente fez... 

Eu mais um menino daqui da Trans Buriti, fizemos uma moda de lá. Que fala assim:  

[Canta à capela a canção “Perdido na estrada”, de sua autoria:]  

Dia 8 de setembro  

Eu saí de Planaltina  

Pra ir girar na Folia  

Lá no lado da Salina.  

 

Tava eu e Juvenal 

A mulher e os três meninos  

Para chegar lá no pouso...  

As seis pessoas reunidas  

E mais dois que foram na frente  

Por ser muito exibido 

E arranjaram um atalho  

E passaram a noite perdido  

[Risos.]  

Zitão: E por aí vai! Então é desse jeito assim que a gente tira e faz as modas... É nesse 

sistema assim. Porque os meninos se perderam, aí eu fiz e ficou sendo a moda certa. 

Inclusive tem até um livro que esse velho Dizo escreveu em que ele botou essa moda. Ele 

escreveu antes dele morrer, ele fez, escreveu acho que uns oito ou dez livros. Só falando no 
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pessoal tradicional daqui do Distrito Federal, inclusive tem até de Juscelino, fala de Juscelino, 

JK, fala em um bocado de coisa assim.  

Domingos: O que que é pro senhor a memória? 

Zitão: Rapaz, a memória pra mim... Eu acho que ela é tudo, viu? Porque você vê que pra 

gente pegar as coisas na memória, guardar as coisas na memória e memoriar umas coisas 

rápidas assim também... Igual pra gente cantar em Folia. Pra sair da memória da gente 

assim, rápido, eu vou te contar... É uma coisa que a gente não sabe nem dizer o quê que ela 

é! [Risos.] Pra mim ela é tudo. Eu acho que a memória ela é tudo. Abaixo de Deus a memória 

da gente... Eu acho que ela é quase igual à saúde da gente. Não é? Um pedaço da saúde, 

porque sem saúde a gente não tem memória também não.  

Domingos: O que é a vida? 

Zitão: Puxa, a vida pra mim é tudo. A vida pra mim é tudo. É alegria. É alegria, tristeza, tudo 

é a vida. É os momentos bom, momento ruim, tudo é a vida. É a vida que Deus deu pra 

gente é aquela ali e a gente tem que atracar com ela. Pra mim, eu posso estar doente, posso 

estar sadio, a minha alegria é uma só. Eu não gosto de ter tristeza não. E não gosto de 

reclamar da minha vida não, que eu acho ela boa demais! [Risos.] Mesmo do jeito que ela é, 

a gente estando passando altos e baixos, eu acho minha vida boa. É como eu tenho a dizer, 

morrer é mais ruim! [Risos.] Não é? 

Daniel: Que conselho você daria pros foliões jovens? 

Zitão: Rapaz, o conselho que eu daria é pra eles seguirem pra frente, seguir em frente na 

jornada de folião. Da Folia, ser um bom folião, ser um folião de respeito, folião de tronco. 

Porque a pessoa tem que ter tronco pra ser folião. Muitos fala que é folião mas no momento 

ali ele não é aquilo que ele pensa. Então a gente briga muito com a juventude sobre isso. O 

que vale mais é você incentivar. Você incentiva as pessoas, aquilo ali muda eles muito. É a 

mesma coisa, às vezes um moleque está na rua aí, arruma um negócio aí de um esporte pra 

eles, eles esquecem a rua. E assim está sendo com as crianças que giram Folia com a gente. 

Tem menino que já fica doido pra chegar tempo da Folia, de chegar as férias pra ir pra Folia. 

Que aquilo ali, além de ser incentivado pra tocar uma viola, aprender a tocar uma viola, 

aprender a tocar um instrumento, querer aprender a cantar, ainda tem aquela esportiva de 

andar a cavalo, que os meninos gostam demais. Então vai uma coisa tocando a outra e nesse 

momento eles esquecem, quando pensam que não eles já estão grande... [Risos.] Já estão 

em outros estados.  

**** 
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