
PAUTA – CAÇANDO CONVERSA  

LOCAL: Toccata Discos 

DATA: 03/09, às 19h (chegar com 30 minutos de antecedência)  

PROCURAR: Socorro, proprietária do ambiente 

QUEM É ZÉ QUARESMA 

José Quaresma Campos Filho. Músico, compositor, artista plástico, publicitário, 

colorista, diretor e roteirista. É natural de União-PI, formado em Letras e começou a 

cantar na sua cidade natal.  

O vocalista e compositor da banda iniciou a carreira cantando os sucessos nacionais da 

MPB, na banda “Papel de Parede” e chegou a produzir algumas músicas autorais, mas a 

reviravolta veio com a ideia de iniciar um novo projeto focado em músicas autorais, a 

banda Validuaté.  

O contato com a literatura deu um aspecto bem particular às músicas construídas. A 

inspiração de Quaresma vem do cotidiano, das histórias contadas ou vividas. “A vida é 

o que serve de inspiração”, diz o artista.  

Além da música, Quaresma trabalha como colorista, roteirista, dirige, ou seja, ele 

trabalha com diversas funções dentro do audiovisual. E ele afirma que a música e o 

audiovisual são as suas duas grandes paixões. E o trabalho com o audiovisual deu ao 

Quaresma mais percepção de como trabalhar com cores, embora o artista deixe a pintura 

de lado.  

Atualmente Quaresma está vivenciando um momento de intensa produção no 

audiovisual, trabalhando na Framme Produções. “A música é muito importante pra 

mim, pois tem me mostrado o mundo de uma maneira bonita, tem me possibilitado 

dialogar com pessoas, emocionar as pessoas. A música é algo que nos põe em sintonia, 

nos põe juntos no mesmo lugar e no mesmo momento, não importa o lugar”, diz 

Quaresma. 

Em 2019, a Validuaté completa 15 anos de história e realizou uma turnê especial de 

comemoração. A Validuaté é uma mistura de ritmos, regionalismo e música pop, mas 

com a identidade que só banda tem. Com inspirações como Jorge Mautner e Zéu Britto, 

o grupo possui em suas letras muita poesia e arranjos que marcam e conquistam o 

público. E graças à internet, o nome da Validuaté tem chegado em diversas partes do 

Brasil.  

Formada por amigos músicos, a banda tem grandes feitos no mercado musical nacional, 

desde sua participação em grandes festivais às parcerias musicais e poéticas 

estabelecidas pela estrada do tempo. Sua formação atual conta com José Quaresma (voz 

e violão), Igor Melo (baixo), Vazin Silva (guitarra), John Well (bateria) e Leone 

Vinícius (teclado).  

 

 

 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

JOSÉ QUARESMA (03/09) 

 

BANDA VALIDUATÉ 

Como surgiu a banda Validuaté? O por quê do nome da banda? 

Validuaté tem um estilo musical em que se enquadre? 

A banda tem inspiração de alguma outra banda ou artistas? Algum artista com quem já 

dividiu palco? 

Pretende lançar novo disco em breve?  

A banda é reconhecida também fora do Piauí. Com algumas músicas que foram tocadas 

na programação de rádios em outros estados. Vocês recebem o feedback do público de 

vocês, como é as mensagens que recebem? 

A banda Validuaté tem uma boa atuação no YouTube, inclusive com alguns clipes. 

Como é essa dinâmica hoje de criar a música, pensar na divulgação de rádio e ainda tem 

o YouTube. Como que a banda planeja isso? 

Você já ouviu comentários de que a banda tenha se elitizado? Como lidar com esse tipo 

de críticas. 

O Thiago E. saiu da banda em 2016. Em entrevista ao Portal O Dia naquela ocasião ele 

disse que “os meninos têm as prioridades deles e eu também”. Essas prioridades eram 

tão diferentes? 

Como você observa o cenário musical do Piauí? 

CULTURA 

Você acredita que no contexto político que estamos vivendo no Brasil a valorização da 

cultura e dos artistas está sendo ameaçada?  

Dá para viver apenas de música no Piauí?  

Como as pessoas recebem bandas como Validuaté, de músicas autorais, fora do Estado? 

Você se sente um artista valorizado? 

AUDIOVISUAL 

Além de músico você trabalha tem uma relação com a produção audiovisual. Temos 

boas produções? 

 


