




O músico Caê Mancini nas-
ceu na capital carioca, no bair-
ro de Copacabana. Com dois ani-
nhos de idade, porém, aportou 
em Maceió, com os pais, é cla-
ro, indo morar com eles no Tabu-
leiro do Martins. Isso durou até 
os cinco anos. Então retornou ao 
Rio e, garotão, instalou-se nova-
mente em plagas maceioenses, 
fazendo faculdade de Meteoro-
logia na Ufal. Depois fez mestra-
do na UFRJ e atualmente mo-
ra em São Paulo, no interior, em 
Cachoeira Paulista. 

�Meu pai era médico nefrolo-
gista da Santa Casa e do Hospi-
tal Sanatório, minha mãe é ad-
ministradora hospitalar. Ela ain-
da trabalha em Maceió, mas fica 
nessa ponte aérea�, conta o artis-
ta, justificando o entra e sai, bem 
como as raízes nordestinas � o 
pai é de Catolé do Rocha, interi-
or da Paraíba, e há extensões da 
família em Fortaleza (CE) e João 
Pessoa (PB).  

Maceió é pouso certo todo 
ano, �ao menos uma vez�, pa-
ra ver primos e tios. E para fa-
zer música. O EP Folguedo calde-
ado, que acaba de lançar, física 
e virtualmente, foi todo gravado 
em Maceió � cinco faixas, com 
um time de músicos poderosos: 
Jaques Setton (violões); Roberi 
Rei (percussões e efeitos); Yk-
son Nascimento: (baixo); Ally-
son Paz (bateria), Dinho Zampi-
er (teclados e sintetizadores). O 
bamba do samba Bruno Palagani 
levou o bandolim para a primei-
ra faixa, Saia longa. 

�O EP foi gravado de forma 
relativamente rápida. Eu tinha 
feito outro EP em 2014, o La-
do A, e mostrei algumas músi-
ca ao Dinho. Lembro que ele ti-
nha gostado e falou: �Pô, vamos 
trabalhar juntos, se rolar a opor-
tunidade�. E isso acabou fican-
do na minha cabeça, porque eu 
sempre gostei dos arranjos de-
le, além de considerá-lo um cara 
massa e superprofissional. Aca-
bou que rolou meio que pela in-
ternet�, diz Mancini, que foi pas-
sando para cá as músicas gra-
vadas por ele, em casa, em São 
Paulo, apenas com a voz e o 
violão. �Discutimos a estética e 
a concepção artística e, a partir 
daí, chamamos os músicos, que 
eu, inclusive, já era fã�. 

As bases foram gravadas no 
estúdio, mas ao vivo, �para so-
ar mais orgânico�. �Algumas coi-
sas foram adicionadas posteri-
ormente, como, por exemplo, a 
guitarra de Pato no Tucupi, que 
foi gravada por um amigo, Mi-
guel Martins, do conjunto Noites 
do Norte, no Rio de Janeiro�. 

A produção é de Dinho Zam-
pier � responsável por algu-
mas bem-sucedidas performan-
ces atuais da música alagoana, 
especialmente o Figueroas, que 
é a dupla da qual ele mesmo faz 
parte, juntamente com o vocalis-
ta e compositor Givly Simons. 

Mas aqui não tem lambada. 
Tem esse carimbó arretado de-
mais de dançante, surpreenden-
te e, sim, com letra, que é o Pa-
to no Tucupi. De tirar o fôlego. 
Se você achou o Figueroas a sen-
sação da música dançante à mo-
da paraense, ouve essa precio-
sidade de suingue sem cerimô-
nia, com uma produção incrível, 
cheia de amor ao Pará. A gui-






















tarra de Martins faz a festa, dei-
xando pouco espaço para elucu-
brações (a verdade é que Manci-
ni é verborrágico, cheio de gin-
ga na palavra, fazendo trocadi-
lhos de mensagens com endere-
ço certo). �Quero dançar o ca-
rimbó até as perna se enrolar/ 
Ninguém me arreda do Pará, da 
Ilha do Marajó�, o compositor 
avisa. Coisa linda, esse carimbó 
com força de poesia, quase tátil 
(tanto que se fala das delícias do 
estado paraense). 

�Dinho foi meio um anjo nes-
se processo todo�, o músico reco-
nhece. �Ele participou dessa pré-
produção de pensar na concep-
ção, pensar nos músicos, agen-
dar ensaios, gravar os ensaios e 
me mandar as gravações pela in-
ternet. Ele não somente produ-
ziu, mas dirigiu o trabalho. Fez 
toda essa logística que, a dis-
tância, eu teria a maior dificul-
dade. E depois ainda participou 
das edições e da mixagem com 
sugestões. Certamente, o papel 
de Dinho foi imprescindível para 
a qualidade apresentada no tra-
balho � não há nada que eu pos-
sa falar, além de impecável�. 

Em casa, Mancini sempre foi 
cercado de instrumentos e músi-
ca. �Tinha piano de armário e vi-

olão que meu pai tocava. Meus 
tios sempre faziam roda de mú-
sica nos encontros de família. 
Meu tio por parte de mãe toca 
violino e é formado em canto lí-
rico. Comecei a tocar violão por 
volta dos 11 anos, meio na on-
da do meu primo, e fui me de-
senvolvendo sozinho�, ele conta. 
�Passei por algumas bandas de 
Alagoas, principalmente de reg-
gae, onde aprendi outras coisas, 
como tocar teclado e percussão�.  

�Que nem caramelo grudo, 
prego com martelo/ Pego, de-
pois te prego em mim/ É fei-
to chocolate, pirulito bate-bate/ 
Coração abate, cerebelo quando 
viu já foi/ Mas não vem de vez 
que é perdido amor� � a letra, 
como ele diz, �arengueira� de 
Não vem de vez.  

O artista afirma que, no iní-
cio, cuidava mais dos arranjos 
e das harmonias, deixando a le-
tra de lado, �uma vez que sem-
pre tinha letristas mais capazes à 
frente do trabalho�. A julgar pe-
los versos inspirados das canções 
que compõe atualmente, difícil 
acreditar que esse pessoal tives-
se feito feito melhor.  

�Para ser sincero, até certo 
ponto isso até me incomodava 
um pouco, e talvez tenha si-

do meu combustível para que-
rer compor. Era uma forma de 
mostrar, �olha, estou aqui não so-
mente como instrumentista, ar-
ranjador e tal � também pos-
so escrever�. No fim das con-
tas, acho que o gatilho foi es-
sa busca, por isso resolvi gravar 
minhas próprias músicas, tomar 
meu próprio caminho, que de-
pois acabou fluindo de uma for-
ma mais natural�. 

E aí está. Caê Mancini está 
longe da ladainha de boa par-
te dos artistas de sua geração, 
a repetirem fórmulas tediosas e 
bolorentas, com ares de moder-
ninhas. O melhor de tudo des-
se Folguedo caldeado é a verdade 
do ritmo, da produção arrojada, 
da letra bem elaborada e de um 
envolvente trabalho de intérpre-
te. São cinco faixas que valem o 
dobro do que é cobrado � ape-
nas R$ 10, fazendo a ponte com 
o próprio artista via Facebook e 
outros canais de mídia e comu-
nicação na internet. Para ouvir � 
sem baixar, procure no YouTube 
e no SoundCloud.  

Alguns nomes que estão no 
panteão máximo da música bra-
sileira ajudaram-no nesse con-
ceito entre o carimbó, o reggae 
e o african beat. �Gilberto Gil é 

meu combustível, eu me alimen-
to de Gil com farinha. Jackson
do Pandeiro é a fonte, ele podia
cantar a mesma frase 30 vezes
de um jeito diferente, e talvez es-
sa seja a grande sacada. Eu ou-
via muito esses artistas, mas na
adolescência fiquei meio desvir-
tuado pelo rock�. Sério? �Sem-
pre ouvi Beatles em casa. Dos 15
aos 18 anos, eu praticamente só
escutava rock, punk rock, hard-
core. E, apesar de ter me diver-
tido muito curtindo, tocando, eu
sinto hoje em dia que poderia ter
despertado desse feitiço um pou-
co antes�. 

Também disponível na inter-
net, o clipe de Carnaval de Ie-
manjá. �Uma série de clipes das
faixas�, avisa o artista, �serão
lançadas a cada semana no You-
Tube até o final de dezembro,
em parceria com a Panan Filmes.
E ainda sairá um documentário
com diversas locações em Alago-
as que contará um pouco des-
sa caminhada�. Bacana, não é?
Mancini diz que retornará a Ma-
ceió para shows e para outras es-
tadias mais demoradas. �Alago-
as para mim é a terra prometida
(risos). Meu sonho é envelhecer
na Garça, Jacarecica, Riacho Do-
ce, Francês...�. � 























