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Zeca Collares 

 (José dos Santos Colares da Silva) 

 

Músico, compositor, instrumentista, arranjador, produtor musical, técnico em 

áudio e bacharel em cinema pelo CEUNSP (Centro Universitário N.S. do 

Patrocínio/SP).  

Natural de Grão Mogol-MG, iniciou desde cedo seu ofício de violeiro nas rodas 

de Folia de Reis naquela região. Conhecendo em 1.984, quando se mudou 

para a cidade de Francisco-Sá-MG o compositor e cantor Dino Lopes, onde 

fromaram uma parceria, sendo o ponto de partida para sua carreira musical. 

Em 1.988, mudou-se para a cidade de São Paulo, iniciando seus estudos 

musicais com o grande mestre Paulo Estêvão- Tevão (fundador do grupo 

Língua de Trapo). Na viola Caipira/Brasileira e outros instrumentos de corda, 

ele mostra em suas composições nos sete Cds gravados ao longo dos 20 anos 

como músico profissional, uma fusão entre a música de raiz brasileira, caipira, 

o barroco, e elementos contemporâneos.Premiado em 2004 com o título de 

melhor Cd Instrumental do ano no Brasil, dentro do universo popular de raiz. 

Indicado para o Prêmio Dynamite de Música Instrumental juntamente com o 

bandolinista Hamilton de Holanda e Yamandú Costa 2008. 

No cinema foi finalista no Festival Internacional Água de Beber 2008 com o 

documentário “Bitucas” de sua autoria. Compositor de trilhas para 

documentários, sendo premiado junto com a Chasquento Produções no 

Festival Guarnicê de Cinema do Maranhão 2006 pela trilha João do Vale, muita 

Gente Desconhece de Werinton Kermes. 

Diversas trilhas sonoras para programas de Tv como Nosso Campo (TV Tem 

Sorocaba) Mais Você (Ana Maria Braga) TV Globo, Terra Viva (TV Band SP).  

Ja se apresentou ao lado de grandes nomes da nossa música instrumental e 

vocal como: Xangai, Pena Branca, MPB4, Fancis Hime, Hermeto Pascoal, 

Duofel, entre outros com passagem pela Itália e Holanda e paises da América 

do Sul. 

 

Programas de tv como: Viola Minha Viola, Arrumação, Terra Viva,  na série No 

Braço da Viola  (Tv Brasil- Saulo Laranjeiras)etc...  

Zeca é um compositor, instrumentista, “cantador” de histórias que é a cara da 

nossa cultura popular. 



Lançou em 2006 um livro com partituras e tablaturas focando o ensino da viola 

no Brasil. 

Nos últimos dois anos como músico e produtor musical, realizou mais de 80 

shows em SESCs, Prefeituras, SESI/SP, etc... entre eles: 

Virada Cultural Paulista (Araraquara e Marília/2011), Projetos das Bibliotecas 

da Prefeitura de S.Paulo, 3ª Mostra Instrumental do SESI Piracicaba, projetos 

locais de música dos SESI Osasco, Santo André, Sorocaba e Itapetiniga/SP, 

Viola Paulista do SESC Pompéia, Circuito Cultural Paulista nas cidades de: 

Iguape, Americana, Capivari e Taquarituba (com o Quarteto de Corda 

Sorocaba), show de inauguração do Pavilhão da Cultura Brasileira 

(Ibirapuera/SP);show no Congresso Latino Americano de Geografia, USP/SP, 

projeto de Cururu na cidade de Sorocaba (Cururu, um desafio no tempo) e está 

atuando como músico de produtor do espetáculo Do Barroco à Barroca do Duo 

Manacá com agenda nos SESCs Sorocaba,São Carlos, Catanduva e UNESP 

Marília e SESI Itapetininga neste mês de setembro.Desde 2004 produz e dirige 

juntamente com os músicos Julio Santin e Silvana carneiro, o Capirapuru, um 

dos maiores eventos da Cultura Caipira do interior de S.Paulo. 

 No cinema, dirigiu e atuou nos curtas “Peixe Afogado”, “Se for famoso é 

bom”,2009, atuou como ator no Curta “Todas as Faces do Mundo” de Julyano  

Abnner,2010, como diretor de som no média de Tatiane Garcia (Valquírias) 

2010, e atualmente está em fase de pesquisa para a produção de um 

documentário que aborda  o Cinema como Ferramenta de Inclusão Social. 

Discografia: 

• 1998- Contos Sertanejos - Grupo Mucunã. 

• 2000- Aboio - Grupo Mucunã. 

• 2001- Mucunã e Pena Branca ao Vivo. 

• 2002- Primavera Mineira - Instrumental 

• 2006- Pés Descalços – Instrumental 

. 2009 – Feito em Rendas 

. 2010- Vazante 

. 2015 - Estação 


