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RESUMO 

 

MORAES, André Aparecido de Souza. Viola Caipira e Tecnologias Digitais: uma análise de 

experiências de ensino remoto. [Dissertação]. São Paulo. Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo. 2022. 

 

A partir da colonização portuguesa, a viola, instrumento com grande popularidade em Portugal, 

entra em solo brasileiro. O padre José de Anchieta, um dos responsáveis pela catequização dos 

índios no Brasil, assegurou um projeto de catequização através da música e do teatro. O contato 

com diversas culturas, do movimento bandeirante e do tropeirismo no Brasil, fez com que a 

viola se espalhasse por todo o país fazendo parte do cotidiano do povo de diversos estados 

brasileiros. Desse modo, atualmente no Brasil temos diversos tipos de cordofones que recebem 

o nome de viola: as violas caipiras, violas dinâmicas, violas de cocho, violas de buriti, viola de 

cabaça, viola de caiçara. Ressalta-se também que de acordo com a região, ela recebe um nome 

distinto, mesmo que se referindo muitas vezes ao mesmo instrumento. No âmbito da 

escolarização, observou-se o crescente número de cursos e oficinas de viola caipira. O fato de 

a viola caipira estar inserida em um curso superior a nível de bacharelado na Universidade de 

São Paulo, a publicação de impressos, as recentes pesquisas e publicações acadêmicas sobre o 

instrumento, suas músicas e instrumentistas, e as novas tecnologias contribuíram com a 

produção metodológica, além de terem possibilitado outras formas de interação entre 

professores e alunos no contexto do ensino do instrumento. Diante deste cenário, muitos 

professores passaram a estruturar cursos em videoaulas e disponibilizar à venda em DVDs, 

alguns encontraram outras maneiras como enviar os conteúdos via e-mail ou pendrive. Pode-se 

observar que a forma de se aprender viola caipira mudou consideravelmente com a ascensão 

das tecnologias digitais. Atualmente, podemos encontrar diversos cursos assíncronos do 

referido instrumento em sites, plataformas como a Hotmart, Udemy entre outros. Assim, o 

objetivo deste trabalho é investigar como essas novas tecnologias digitais têm influenciado o 

processo de escolarização do violeiro na atualidade. A justificativa para sua elaboração deve-

se ao cenário atual, onde estudantes e professores de viola caipira fazem uso das tecnologias 

digitais para aprender ou ensinar o instrumento. Como metodologia, usou-se uma pesquisa 

quali-quantitativa aplicada nas instituições em que o autor desta pesquisa atua como docente: 

SESC Campinas, SESC Campo Limpo e Prefeitura de São Bernardo do Campo. A realização 

da experiência em mais de uma instituição se deu com o objetivo de testar com maior eficiência 

as propostas sugeridas. As duas unidades do SESC possuem um caráter de socialização através 

de atividades musicais. 

 

Palavras-chave: Viola Caipira; Educação Musical; Tecnologias digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

MORAES, André Aparecido de Souza. Viola Caipira and Digital Technologies: An Analysis 

of Remote Teaching Experiences. São Paulo. Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo. 2022. 

 

During Portuguese colonization, the viola, an instrument with great popularity in Portugal, 

reached Brazilian soil. Father José de Anchieta, one of those responsible for the catechization 

of indigenous peoples in Brazil, ensured a catechization project through music and theater. The 

contact with different cultures, the bandeirante movement and tropeirismo in Brazil, made the 

viola spread throughout the country, being part of the daily life of the people of several Brazilian 

states. Thus, currently in Brazil we have several types of chordophones that are called viola: 

viola caipira, dynamic viola, viola de cocho, viola de buriti, viola de cabaça, viola de caiçara. 

It is also noteworthy that according to the region, it receives a different name, even if it often 

refers to the same instrument. In terms of teaching, there was a growing number of courses and 

workshops for viola caipira. The fact that the viola caipira is part of a bachelor's degree course 

at the University of São Paulo, the publication of printed material, recent research and academic 

publications on the instrument, its music and instrumentalists, and new technologies contributed 

to the production of a methodological approach, in addition to having enabled other forms of 

interaction between teachers and students in learning the instrument. Faced with this scenario, 

many teachers began to put together and sell video lessons in DVD format, while others found 

ways to send the content via e-mail or flash drive. It is clear that the study of viola caipira has 

changed considerably with the rise of digital technologies. We now find several asynchronous 

courses on websites, platforms such as Hotmart, Udemy, among others. Thus, the objective of 

this work is to investigate how these new digital technologies have influenced the learning 

process of viola players today. The justification for its elaboration is the current scenario in 

which students and teachers of viola caipira make use of digital technologies to learn or teach 

the instrument. As a methodology, we used a qualitative-quantitative research applied at the 

institutions where the author of this research teaches: SESC Campinas, SESC Campo Limpo 

and São Bernardo do Campo City Hall. The experiment was carried out at more than one 

institution with the aim of testing the suggested proposals more efficiently. The two SESC units 

offer musical activities with a focus on social inclusion. 

 

Keywords: Viola; Teaching; Learning; Digital technologies. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Apontamentos sobre o histórico e a origem da viola 

Com a colonização portuguesa no Brasil, a viola, instrumento com grande popularidade 

em Portugal, entra em solo brasileiro. O padre espanhol José de Anchieta foi o primeiro enviado 

– junto ao jesuíta português Manuel da Nóbrega – e um dos principais responsáveis pela 

catequização dos índios no Brasil, tendo assegurado um projeto de catequização através da 

música e do teatro (VILELA, 2015).  

Segundo Dias (2012) e Vilela (2015), a viola, por ser um instrumento harmônico e de 

fácil transporte, foi utilizada como instrumento acompanhador de danças indígenas. Vale aqui 

destacar que essa prática permanece até hoje nas danças, rezas e modas de viola, como parte 

integrante da vida social do homem do campo, de tal modo que, com o êxodo rural nas décadas 

de 1960 a 1980, passa a fazer parte de manifestações culturais de migrantes deslocados do 

campo para o perímetro urbano.  

A viola, por excelência, foi durante os três primeiros séculos da colonização o 

principal instrumento acompanhador de cantantes, e apenas na primeira metade do 

século XIX cedeu lugar, na cena urbana, ao jovem violão, que, pela afinação e por ter 

cordas simples e não duplas, mostrou-se mais funcional ao ofício de acompanhador 

do canto. (VILELA, 2015, p. 41) 

No ensaio do cantar caipira A moda é viola, de Romildo Sant’Anna, encontramos uma 

citação do sertanista José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898) em que ele descreve a 

relação dos jesuítas com os indígenas: “O padre José de Anchieta aproveitou-se de uma dança 

religiosa dos índios, chamada cateretê, para atraí-los ao cristianismo; introduziu esta dança nas 

festas de Santa Cruz, Espírito Santo e São Gonçalo” (MAGALHÃES apud SANT’ANNA, 

2001, p. 91).  

  Com a viola introduzida nas manifestações indígenas pelos portugueses e 

posteriormente nas práticas religiosas e folguedos do homem do campo, a forma de se tocar e 

afinar começou a se ressignificar por quem a constrói e quem a tange, como ressalta Rui 

Torneze em Viola caipira: estudo dirigido (1998):  

A viola foi introduzida aqui no Brasil no período da colonização portuguesa, através 

dos jesuítas e colonos, no entanto, devido ao contato com as diversas culturas aqui 

existentes sofreu inúmeras modificações, chegando nos formatos, tipos e afinações 

que hoje temos. (TORNEZE, 1998, p. 9) 
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 Como descreve Torneze, esse contato com diversas culturas, em especial devido ao 

movimento dos bandeirantes e do tropeirismo no Brasil, fez com que a viola se espalhasse por 

todo o país tornando-se parte do cotidiano do povo de diversos estados brasileiros. Desse modo, 

tem-se atualmente no Brasil diversos tipos de cordofones que recebem o nome de viola: as 

violas caipiras, violas dinâmicas, violas de cocho, violas de buriti, viola de cabaça, viola de 

caiçara. Vale frisar que, de acordo com a região, recebe um nome distinto, referindo-se, em 

geral, ao mesmo instrumento. 

O fato é que a viola se estabeleceu no Brasil com características criadas pelo hibridismo 

de influências culturais dos portugueses, indígenas e negros. Nesse sentido, podemos notar 

diversas formas de se tocar em diferentes regiões do Brasil. No sudeste brasileiro, é comum a 

viola ter um caráter mais rasqueado, percussivo e acompanhador, vide os discos das duplas 

caipiras. Já no Nordeste, podemos encontrar a viola com certa expressividade ponteada, 

desempenhando uma função mais solística e denotando maior refinamento técnico. Sobre isso, 

Vilela ilustra que:  

[...] durante os dois primeiros séculos de Brasil, as instâncias administrativas 

portuguesas estiveram mais voltadas ao Nordeste graças às rentáveis atividades 

econômicas com a cana de açúcar. Assim, a presença do Estado português no Nordeste 

fez com que se fixassem algumas das maneiras mais cultas de se tocar. Já no Sudeste, 

a viola nas mãos de bandeirantes e mamelucos perdeu o requinte técnico, mas ganhou 

uma abordagem rítmica mais aberta. Prova disso é a quantidade de ritmos presentes 

dentro do que conhecemos por música caipira. Atualmente, os violeiros têm unido 

essas duas formas de tocar, aliando o requinte dos ponteados trazidos de Portugal à 

rude exuberância dos toques e ritmos nascidos no Brasil. (VILELA, 2015, p. 43) 

Deste modo, observa-se como é plural a forma como os estudantes aprendem a viola 

caipira. De acordo com Miranda (2016), ao discorrer sobre o processo de escolarização, 

observou-se um crescente número de cursos e oficinas de viola caipira, o fato de a viola caipira 

estar inserida em um curso superior (bacharelado) na Universidade de São Paulo, a ascensão 

das publicações de impressos, as recentes pesquisas e publicações acadêmicas sobre o 

instrumento, suas músicas e instrumentistas e as novas tecnologias, contribuíram com a 

produção metodológica, além de possibilitar outras formas de interação entre professores e 

alunos no contexto do ensino do instrumento.  

Nota-se que muitos professores passaram a estruturar cursos em videoaulas e 

disponibilizá-los à venda em DVDs. Alguns encontraram outras maneiras de enviar os 

conteúdos, tais como via e-mail ou pen drive. Observamos que a forma de se aprender viola 

caipira mudou consideravelmente com a ascensão das tecnologias digitais. Atualmente, 
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podemos encontrar diversos cursos assíncronos do referido instrumento em sites e plataformas 

como a Hotmart, Udemy, entre outros.  

Tendo isso em vista, o objetivo deste trabalho é investigar como as novas tecnologias 

digitais têm influenciado o processo de escolarização do violeiro. A justificativa para sua 

elaboração apoia-se no cenário atual, onde estudantes e professores de viola caipira fazem uso 

das tecnologias digitais para aprender ou ensinar o instrumento. No início dos anos 2000, houve 

um avanço tecnológico marcado pela ascensão das redes sociais, pelo acesso à internet 

comercial em larga escala e pela criação do site YouTube, em 2005; fato originador que 

culminaria anos depois na criação de diversos canais nos quais professores de viola caipira 

passaram a disseminar conteúdos audiovisuais sobre o instrumento. 

 

1.2. Motivação para a pesquisa 

Em paralelo com a graduação, iniciei meus estudos de viola caipira na EMESP com o 

professor João Paulo Amaral, durante o segundo semestre de 2012, mais precisamente. Nas 

aulas, o professor apresentava sugestões de documentários, indicava a escuta de discos de 

mestres violeiros, transcrições de músicas e a videoaula de professores que se disponibilizavam 

a distribuir conteúdo gratuito em seus canais do YouTube. Em meu processo de aprendizagem, 

as videoaulas contribuíram sobremaneira, mesmo tendo aulas com o professor. 

Portanto, minha formação na viola caipira ocorreu também por meio da internet, 

assistindo videoaulas no YouTube, baixando vídeos, alterando a velocidade de execução do 

vídeo ou o tom do áudio no audacity para tocar junto e transcrever, aplicando Zoom para 

visualizar com clareza a execução, visando discernir a digitação no instrumento, o 

posicionamento da mão direita e esquerda, assim como a utilização apropriada da dedeira.  

No final da graduação, como trabalho de conclusão de curso, pesquisei sobre como as 

videoaulas poderiam contribuir no processo de aprendizado de estudantes de viola caipira. Após 

a pesquisa, tendo em vista o quanto as videoaulas poderiam ser um fator ímpar no processo de 

ensino-aprendizagem, passei a utilizar as videoaulas como um complemento em minha ação 

docente em aulas (individuais e coletivas) presenciais, com intuito de otimizar o aprendizado, 

fazendo com que o aluno pudesse revisitar o conteúdo que foi apresentado, prevendo dúvidas 

que poderiam surgir durante a semana de estudo, sem a necessidade de esperar a próxima aula 

com professor para resolver. Para enviar os materiais complementares como: vídeo aulas, 

arquivos de áudio, pdf, receber o feedback e tirar as dúvidas dos alunos, utilizava o WhatsApp. 
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A maioria dos meus alunos nunca tiveram aulas de musicalização e/ou teoria musical. 

Alguns alunos, liam somente tablaturas de números, escrita comumente utilizada entre os 

violeiros com o auxílio de áudios ou vídeos, dessa forma, as videoaulas atuam como um 

complemento da escrita da tablatura possibilitando os alunos a tocarem. Algo a ser destacado é 

que cada estudante de viola caipira tem a sua forma de aprender o instrumento, ou seja, lendo, 

tirando de ouvido ou observando o professor ou a uma videoaula. O grande desafio do professor 

é congregar essas formas de aprendizagem atendendo as expectativas de cada aluno dentro do 

ensino coletivo. Após o contato com o DVD A Arte de Pontear Viola do professor Roberto 

Corrêa (2015), um trabalho muito significativo para o aprendizado do instrumento, tive um 

insight em juntar a escrita com o vídeo.  

Então, passamos a pesquisar maneiras de associar a escrita da partitura e tablatura com 

o audiovisual. Inicialmente a saída encontrada, era fazer via edição de vídeo, porém, 

observamos que seria um trabalho demorado diante da quantidade de videoaulas a serem 

produzidas. Em conversas com César Petená, arquivista da OSESP, após ter-lhe exposto a 

necessidade de conjugar a escrita com o vídeo, me sugeriu pesquisar por partitura com 

animação. Petená, instigado pelo meu questionamento, passou a pesquisar também e 

brevemente me apresentou o site Soundslice, que proporciona a sincronização da escrita com 

audiovisual. Busquei, com isso, fazer com que os alunos estabelecessem associações da escrita 

convencional (partitura e auxílio da tablatura) com a prática, usando a simbologia musical de 

modo a estimulá-los para que pudessem aprender a teoria musical tal como a conhecemos. 

Em uma determinada aula, trabalhamos aspectos sobre a escrita musical utilizando o 

Sibelius, software de escrita e editoração musical para tratarmos sobre a leitura da tablatura e 

leitura rítmica. O motivo da utilização do software se deu pelo fator visual e pela possibilidade 

de tocar o que está escrito, podendo ainda, diminuir a velocidade para tocar junto. Nesta aula, 

muitos alunos me questionaram sobre alguns sinais que já haviam tido contato anteriormente, 

mas não sabia a sua finalidade. Assim, diante do interesse de boa parte dos alunos, passei a 

planejar as aulas com vistas à prática do instrumento e abordar questões teórico-musicais.  

 Em 2019, ingressei no programa de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes 

da USP para iniciar esta pesquisa de mestrado com o objetivo de elucidar como as tecnologias 

digitais poderiam contribuir no processo de ensino-aprendizado da viola caipira. Inicialmente, 

o projeto de pesquisa tinha um caráter de identificar como as tecnologias digitais poderiam ser 

um híbrido entre aulas presenciais com o auxílio da tecnologia, mas o coronavírus chegou no 

final deste mesmo ano e início do seguinte de forma avassaladora levando pessoas do mundo 

inteiro a óbito e consequentemente mudando o direcionamento da minha pesquisa. 
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 Com a pandemia do covid-19, as aulas presenciais foram suspensas e passaram a ser 

realizadas a distância. No começo, tudo foi muito instável, as aulas aconteciam via WhatsApp, 

onde mandávamos o conteúdo que era preparado previamente e disponibilizado nos grupos dos 

alunos. Tentei realizar as aulas síncronas pelo YouTube em forma de lives fechadas somente 

para os meus alunos, com a interação pelo chat, mas muitos apresentaram dificuldades, além 

das perguntas não chegarem de forma a passar com clareza as dúvidas, perdendo-se muito 

tempo e ficava desgastante para ambos. As aulas por videoconferência vieram a posteriori, 

facilitando o contato sincrônico, inicialmente começamos com o Google Meet. Apesar da 

pandemia ser um fator ruim que interferiu em diversos aspectos da vida Humana, durante as 

aulas de viola caipira realizamos inúmeros testes, utilizando novas maneiras e recursos 

tecnológicos com vistas a chegarmos a um formato de aula que pudesse ser ideal. 

 No período de pandemia, cada aula era um desafio, uma nova tecnologia digital inserida, 

com o intuito de aprimorar e estabelecer um diálogo saudável entre professor e aluno, de modo 

que os alunos se sentissem, na medida do possível, estimulados, atendidos e acolhidos. Apesar 

de estar pesquisando sobre o assunto, também encontrei dificuldades na utilização de algumas 

tecnologias digitais, visto que era uma realidade nova e nunca havia trabalhado nessa 

modalidade de ensino anteriormente, mas aos poucos, assistindo a tutoriais no YouTube, 

disponibilizados por pessoas que já trabalhavam com ensino a distância, fui aprendendo sobre 

algumas delas. 

 

1.3. Metodologia  

 Para a realização desta pesquisa, utilizamos as instituições em que atuo como docente, 

SESC Campinas, SESC Campo Limpo e Prefeitura de São Bernardo do Campo. O experimento 

foi realizado em mais de uma instituição com o objetivo de compreender com maior eficiência 

as propostas sugeridas. As duas unidades do SESC coordenam iniciativas de socialização por 

meio de atividades musicais. Já a prefeitura de São Bernardo do Campo, por intermédio do 

Centro Livre de Música (CLM), prioriza a formação inicial e continuada dos munícipes. Há 

entre essas instituições uma característica em comum: trabalhar coletivamente o ensino de viola 

caipira.  

 Nas unidades do SESC, o professor age como um mediador de interesses apresentados 

pelo grupo. O objetivo é sondar o que o grupo traz como bagagem musical e desenvolvê-la 

coletivamente. Por conseguinte, é traçado o plano pedagógico a partir do que o grupo 



 
17 

 

 

apresentou a fim de esmiuçar elementos musicais de relevância a se desenvolver no 

instrumento. O repertório está calcado no cancioneiro sertanejo. Outro fator a ser destacado é 

que o SESC possui um sistema de contração de curta duração (três meses no máximo), para não 

gerar vínculo empregatício. A saída apresentada pela instituição é a rotação de professores. 

Embora ocorram reuniões pedagógicas, cada professor detinha a liberdade de escolher a 

maneira mais adequada para a realização do trabalho pedagógico. Sendo assim, focamos nesta 

pesquisa em descrever somente a minha atuação docente.  

 No centro livre de música, por ser uma instituição pública, foi realizado um edital para 

a contratação dos professores, onde fui contratado, com duração de dois anos, podendo ser 

prorrogado. Isso oportunizou o acompanhamento e desenvolvimento contínuos do trabalho. A 

metodologia utilizada nas aulas é semelhante às realizadas no SESC, ou seja, partimos do que 

o grupo conhecia previamente sobre o instrumento e a música sertaneja para, a partir dessa 

sondagem inicial, elaborarmos nosso planejamento.  

 Buscamos entender através da literatura sobre a viola caipira e sua escolarização como 

o violeiro aprendeu (historicamente) e hoje aprende o instrumento visando compreender como 

a oralidade e o autodidatismo se fazem presentes no processo de ensino-aprendizagem, 

reafirmando-se cada vez mais no contexto tecnológico. As redes sociais também contribuem 

sobremaneira no ensino do instrumento, sobretudo na pandemia. 

Com o intuito de compreender nosso objeto de pesquisa traçamos o seguinte plano 

metodológico:  

a) Estudo sobre uma breve historiografia da viola caipira, suas origens, terminologia e sua 

pedagogia, da oralidade à era tecnológica. 

b) Levantamento sobre os recursos tecnológicos digitais utilizados nos processos de ensino 

e aprendizagem da viola caipira; 

c) Sondagem sobre os usos de mídias como CD e DVD incorporados aos métodos de viola 

caipira, os festivais on-line de música onde o instrumento se faz presente e, em 

ambientes virtuais de aprendizagem; 

d) Descrição dos processos de ensino-aprendizagem da viola caipira em três instituições, 

a saber: São Bernardo do Campo, SESC Campinas e Campo Limpo (CLM); 

e) Gravações das aulas realizadas online por videoconferência;  

f) Elaboração de um questionário no Google Forms para obter informações sobre como os 

estudantes de viola caipira aprendem com a mediação de aparelhos e recursos 

tecnológicos digitais; 
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g) Realização de entrevistas com professores de viola caipira que utilizam as tecnologias 

para ensinar o instrumento; 

h) Estudo de obras ligadas ao campo da autoetnografia para a definição de parâmetros 

teóricos e metodológicos para a realização do trabalho de campo e análise dos dados. 

  

 Busquei na autoetnografia endossar a minha experiência enquanto educador de viola 

caipira nas três instituições acima mencionadas. 

“Autoetnografia” vem do grego: auto (self = “em si mesmo”), ethnos (nação = no 

sentido de “um povo ou grupo de pertencimento”) e grapho (escrever = “a forma de 

construção da escrita”) 2. Assim, já na mera pesquisa da sua origem, a palavra nos 

remete a um tipo de fazer específico por sua forma de proceder, ou seja, refere-se à 

maneira de construir um relato (“escrever”), sobre um grupo de pertença (“um povo”), 

a partir de “si mesmo” (da ótica daquele que escreve). (SANTOS, 2017, p. 218) 

Dessa forma, para a elaboração desta pesquisa utilizamos a autoetnografia como método 

investigativo e, visando descrever e analisar sistematicamente a experiência pessoal, com o 

intuito de compreender a experiência cultural. “Assim, um pesquisador utiliza princípios de 

autobiografia e da etnografia para fazer e escrever autoetnografia. Como um método, a 

autoetnografia torna-se tanto processo como produto da pesquisa” (SANTOS, 2017, p. 220). 

Com a ascensão das redes sociais, recursos tecnológicos digitais, e a chegada da 

pandemia de covid-19, muitos professores perceberam a necessidade de entrar nesse mundo 

mediado pela tecnologia. Sendo assim, a partir da minha experiência docente, pretendo 

descrever, relatar e analisar como as tecnologias digitais têm influenciado a maneira como 

atualmente se aprende e se ensina a viola caipira. Nesse sentido:  

A autoetnografia é um método de pesquisa que: a) usa a experiência pessoal de um 

pesquisador para descrever e criticar as crenças culturais, práticas e experiências; b) 

reconhece e valoriza as relações de um pesquisador com os “outros” (sujeitos da 

pesquisa) e c) visa a uma profunda e cuidadosa autorreflexão, entendida aqui como 

reflexividade, para citar e interrogar as interseções entre o pessoal e o político, o 

sujeito e o social, o micro e o macro. (SANTOS, 2017, p. 221) 

Dessa forma, a autoetnografia busca como uma metodologia, um modo de representação 

da experiência do pesquisador com o objeto a ser pesquisado a partir do processo empírico, 

focando na investigação do “eu, pesquisador” em primeiro plano, se relacionando com o 

contexto social e cultural. Em outras palavras, pretendemos por meio de relato autoetnográfico 

descrever e analisar um período vivido pelo autor desta pesquisa ao ensinar a viola caipira para 

grupos de alunos das instituições acima descritas, com o uso de recursos tecnológicos digitais, 

e observar como isso tem influenciado a comunidade de estudantes e professores do 

instrumento. Comunidade, enfatiza-se, referindo-se àqueles de algum modo ligados por um 
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interesse comum, sendo a atividade social do ensino e da aprendizagem da viola caipira o campo 

de partilha reconhecido nesta pesquisa como fenômeno social observável e rico.  

 Sabemos, contudo, que a autoetnografia também é alvo de críticas por alguns autores. 

De acordo com Delamont (2007), não devemos escrever sobre nós mesmos demasiadamente. 

Para o autor, tal atitude denota uma preocupação em resolver questões pessoais em detrimento 

de angústias sociais. Dessa forma, 

Algumas críticas de Delamont (2007) sobre o método autoetnográfico são pertinentes 

se pensarmos no uso da autoetnografia enquanto o único método para se fazer uma 

pesquisa empírica, e se essa pesquisa tiver como base só a experiência do autor 

(sujeito pesquisador) ou a sua história de vida. Realmente é difícil aceitar este método 

se pensarmos nas relações de singularidades entre as experiências dos sujeitos e as 

trajetórias individuais de cada um dos envolvidos na investigação sociológica e, a 

partir disso, buscar generalizações com graus universais de “verdade” sobre 

determinados fenômenos sociais. Conclusões dessa ordem tornam-se praticamente 

insustentáveis se unicamente baseadas em evidências de tipo autoetnográfico. 

(SANTOS, 2017, p. 225) 

Corroborando com o autor, não nos atemos em falar somente da minha experiência 

como educador de viola caipira, mas também em dialogar com estudantes e professores do 

instrumento com o intuito de embasar o fenômeno pesquisado. Portanto, buscamos, por meio 

de entrevistas com professores e estudantes de viola caipira, entender como acontece o processo 

de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, sobretudo neste momento de pandemia 

quando houve um crescente número de cursos online, síncronos e assíncronos, cursos fechados 

em plataformas como Hotmart e Udemy, entre outros, em que, na maioria dos casos, não há 

interação com um professor. Realizamos ainda uma pesquisa via Google Formulários que foi 

disponibilizada em redes sociais e WhatsApp com questões específicas, visando coletar dados 

que revelassem os principais meios de aprendizagem da viola caipira com uso de recursos 

tecnológicos. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

No capítulo Ensino da viola caipira na transmissão oral, podem-se observar os 

processos de ensino-aprendizagem pela via da transmissão oral e como os violeiros aprendiam 

o instrumento em ambientes familiares, manifestações culturais ligadas à cultura Caipira, tais 

como: As Folias de Reis, Catira, as Festas do Divino, entre outros. Aponta-se o uso recorrente 

da dedeira como um acessório indispensável na prática do violeiro e o quanto os violeiros da 
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atualidade aderiram ou não ao uso desta. Busca-se compreender o autodidatismo do estudante 

de viola, a escrita comumente utilizada pelos professores de viola caipira, bem como o uso das 

terminologias acerca do instrumento viola brasileira ou viola caipira. Ao final, discorremos 

sobre a escolarização do violeiro na atualidade. 

Em O uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem na viola 

caipira, busca-se compreender a utilização das tecnologias digitais incorporadas ao processo 

de ensino-aprendizagem, observando-se mais especificamente, a atividade das redes sociais 

Facebook, Instagram e aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram) às videoaulas no 

YouTube, analisando, ao fim, a recente inserção da viola caipira ao site Cifra Club, e o uso do 

Soundslice site que faz a integração da escrita com a videoaula e as plataformas de 

videoconferências como um processo de aulas síncronas.  

Em A viola caipira e a era digital: do CD e DVD ao ambiente virtual de aprendizagem, 

analisou-se: o uso de mídias CD e DVD para a elaboração de conteúdos sobre ensino da viola 

caipira e a adaptação destes aos métodos como os de complemento visual e auditivo; o 

surgimento de e-books e a inserção de recursos comuns de leitura do QRcode para direcionar o 

estudante às videoaulas ou ao áudio da obra a ser estudada; o surgimento de festivais onlines 

como FIMUCA, CIVEBRA e Viola da Terra; o curso assíncrono de viola caipira oferecido pelo 

SESC Digital, ministrado pelo professor Ivan Vilela; e as mentorias que professores de viola 

caipira comumente têm utilizado na atualidade como complemento aos cursos fechados 

vendidos pelas plataformas como a Hotmart, Udemy, entre outros. 

Em Análise das experiências educacionais com o uso das TIDICs, descreve-se sobre o 

processo empírico do autor como educador de viola caipira nas instituições SESC Campo 

Limpo, Campinas e na prefeitura de São Bernardo do Campo, instituições estas, que 

oportunizaram um laboratório para implementação do uso de tecnologias digitais nas aulas 

durante a pandemia.  
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2. O Ensino da Viola Caipira: da transmissão oral ao rádio e a TV 

2.1 Oralidade 

Como apontaram outros pesquisadores1, o aprendizado da viola acontecia 

predominantemente através da oralidade, ou seja, de geração em geração, nas rodas de viola, 

nas práticas lúdico-religiosas, folguedos e demais festividades do calendário cristão, como as 

Folias de Reis, Festa de Santa Cruz, Festa do Divino, Dança de São Gonçalo, e também nas 

funções2, festas em que todos se reúnem para um encontro com a culinária, música e dança 

(VILELA, 2015). Por outro lado, nas últimas décadas começou-se a estabelecer de maneira 

formal e institucional diversos cursos de viola caipira em conservatórios e universidades, além 

de publicações de livros e métodos. Neste sentido, vale destacar o trabalho de Dias (2012) que 

se dedicou a elencar os principais cursos de viola caipira espalhados pelo país além de métodos 

impressos sobre o instrumento. Tal processo de transformação é o foco desta pesquisa e, para 

entendê-lo, é necessário observar o primeiro elo histórico dessa trajetória: o ensino-

aprendizagem de viola caipira via transmissão oral. 

Como a oralidade faz parte do cotidiano dos mestres violeiros3, pode-se ainda afirmar 

que a nova geração de violeiros também se utiliza desse recurso para ensinar o instrumento 

atualmente. Percebe-se que não há uma demarcação do que seria a transmissão oral. Isso ocorre, 

pois, as formas de se aprender a viola caipira muitas vezes são híbridas, ou seja, mescladas aos 

materiais didáticos sistematizados por parte dos violeiros escolarizados (formados em escolas 

de música, conservatórios ou mesmo em universidades). Nota-se que a maneira como os 

violeiros atuais aprendem o instrumento não se limita a uma única forma (MIRANDA, 2016). 

Contudo, é preciso observar quem são esses mestres violeiros que tocam e ensinam o 

instrumento. Tais instrumentistas transmitem, por via da oralidade, toda essa riqueza de 

ensinamentos que é ampla, mesmo que muitas vezes encarada de forma segmentada. Como 

salienta (MIRANDA, 2016): 

Para se compreender como se dá o processo de aprendizagem da viola na tradição, 

torna-se fundamental conhecer a figura do violeiro “tradicional”, o tocador-construtor 

[...]: em geral, homens velhos que tangem seus instrumentos em funções de 

divertimento e devoção. Sua aprendizagem nos manejos da viola é, muitas vezes, tida 

 
1 Ivan Vilela (2015), Saulo Sandro Alves Dias (2012) e Roberto Corrêa (2014), e também em pesquisas mais 

recentes como as de Fábio de Souza Miranda (2016) e Renato Cardinali Pedro (2013 e 2019). 
2 Função, na roça, tem também o sentido de festa, de encontro (VILELA, 2011, p.224). 
3 São considerados mestres violeiros nesta pesquisa, aqueles violeiros que atuam na preservação de uma tradição 

em determinada região, disseminando os seus conhecimentos por meio de sua própria prática centrada na 

transmissão oral em um ambiente informal de aprendizado. 
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como “assistemática” ou “espontânea”, porém um olhar mais atento permite perceber 

o contrário: que a maneira como o violeiro aprende a tocar e mantém seu estudo, 

implica em uma sistematização singular, amparada pela dinâmica da oralidade. 

(MIRANDA, 2016, p. 23) 

A dinâmica da oralidade é um conjunto de situações que transcende o aprender musical, 

ou seja, o instrumento viola. Como descreve (DIAS, 2012): 

A escola é o próprio mestre - aquele que ensina não somente a música, mas os valores 

que regem o tempo, o de aprender e ensinar aos sucessores. Mas como a memória não 

retém todos os detalhes vivenciados de maneira integral, o que se grava na retina é o 

que serve de mote para o seu processo de aprendizagem que não possui regras nem 

teorias. A técnica de um violeiro, portanto, seria a somatória de várias técnicas 

individuais e, igualmente, não sistematizadas. (DIAS, 2012, p. 55) 

Com uma cultura calcada na transmissão do saber pela oralidade, em detrimento da 

cultura escrita, o conhecimento é aprendido por outras vias. Isso traz para o debate a questão da 

memória, conforme aponta Miranda: “A memória é um recurso fundamental para assimilar e 

ressignificar o saber, tornando o conhecimento em um processo ativo, criativo, aprendendo a 

fazer-fazendo, sem a mediação de um professor” (MIRANDA, 2016, p. 23). O mestre violeiro 

Manoel Neto de Oliveira – conhecido como seu Manelim – ilustra a importância da memória 

para o aprendizado da viola4.  

[...] olha, eu fui criado com uma mulher que tocava viola. Aí ela... eu via ela tocá, eu 

achava muito bonito, mas eu era muito pequeno e... via só observando... aí fui 

crescendo e... ela saía, deixava a viola afinada e eu dei pra pegá a viola. [...] Fui 

pegando, escondido. Aí vai, daí um tempo, eu já tava começando a aprender a fazer 

umas coisinhas. Aí um dia ela... pegou eu com a viola e desafinou a viola. Aí eu falei 

“e agora?”. Aí outro dia ela tornou a esquecer a viola afinada... eu peguei... e nisso eu 

gravei a afinação. [...] E ela saía e eu ó: esmerilava... fazendo as coisa, aprendendo as 

coisa que ela fazia. Cada vez que ela tocava eu pegava alguma coisa que eu fazia... Aí 

um dia ela deixou a viola desafinada e eu peguei e afinei a viola, e eu tava tocando 

viola. “Quem que afinou essa viola procê?”. Eu falei: “Foi eu!”. Aí ela não mexeu 

mais comigo não, largou, deixou. (MANELIM, 2010 apud MIRANDA, 2016, p. 45) 

Assim, o aprendizado da viola caipira se baseia nessa prerrogativa do aprender-fazendo. 

Isso se dá uma vez que aprender viola transcende as barreiras do aprender somente o 

instrumento (viola), já que há inúmeras questões culturais e sociais inerentes às “funções de 

 
4 Como o relato do seu Manelim, há muitos outros pelo Brasil. Minha própria iniciação ao aprendizado de viola é 

semelhante a esta e peço licença para contá-la brevemente. Lembro da minha infância quando meu pai passou a 

frequentar a casa de um mestre violeiro e folião de Embu-Guaçu chamado Seu Batista. Fomos até sua casa com o 

intuito de aprender como se afinava a viola e aprender alguns acordes, além de vê-lo tocar. Inclusive, levamos uma 

viola nossa para que ele afinasse. Chegando lá, ele disse: “Rapaz, eu não sei ensinar, me perdoe, malemá sei 

escrever meu nome, não sei dar nomes no que eu faço na viola, mas se você quiser me ver ou tentar gravar o que 

eu faço, pode vir aqui todo dia que te ajudo.” O meu pai não levou nenhum gravador para registrar, na época não 

tínhamos celulares ou câmeras como atualmente. Então meu pai levou a viola para casa afinada por seu Batista, 

desafinava e afinava par por par, até conseguir memorizar o som da viola afinada.  
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violeiro” que advêm da prática, que provavelmente não foi escrita, ou sistematizada em livros 

e, certamente, não é passada no momento em que o aprendizado se restringe apenas ao 

instrumento. Dias (2012, p. 61) acrescenta mais uma prerrogativa: para ele o aprendizado 

acontece no “ver-fazer, que é mediado na prática pela linguagem verbal e pela expressão 

corporal, sem a necessidade de explicação sistematizada”. Vale destacar, aqui, a observação e 

a imitação muito presente no processo de aprendizagem.  

Para Pedro (2019, p. 209), os mestres violeiros, “ao transmitirem seus conhecimentos, 

utilizam-se da oralidade, da expressão corporal, da sonoridade, da imitação de movimentos e 

posições das mãos etc. para transmitirem seus conhecimentos aos aprendizes”. O autor salienta 

ainda que os mestres violeiros “transmitem o que sabem, como sabem e da maneira que sabem”. 

O aprendizado da viola por meio da oralidade traz ao aprendiz uma certa autonomia no sentido 

de reinventar a sua prática, que ao invés de “singularidade” do tocar e pensar a viola, dá lugar 

à “pluralidade” de tais práticas em todo o país (VILELA, 2015). 

Contudo, há uma predileção dos aprendizes ou mesmo dos mestres violeiros 

consagrados em dizer que “aprendeu sozinho”, mesmo frequentando ambientes onde houve 

uma interação com outros violeiros. Em Dias (2012), encontramos uma reflexão acerca deste 

conceito: 

Com o orgulho de perpetuar a tradição de um saber musical, Marco Antônio (2008) 

exclama: “eu aprendi a tocar sozinho, tudo de ouvido, de paixão, de sentimento”. Vale 

frisar que essa frase é, acima de tudo, uma concepção e um valor que rege muitos 

violeiros “antigos”, incluindo também os modernos. O sentido de "sozinho" deve ser 

contemporizado como uma condição em que não há a mediação de professor ou escola 

durante o processo de aprendizagem. Na verdade, tal frase deve remeter a um sentido 

mais amplo, inclusive no sentido inverso, pois jamais se aprende sozinho numa 

tradição oral. Nela, a construção do conhecimento é um processo que não prescinde 

da interação e pertencimento a um grupo social. (DIAS, 2012, p. 54) 

Assim, o conceito do “aprender sozinho” possivelmente está associado ao fato de que a 

interação entre o aprendiz de viola e o mestre violeiro faz com que o aprendiz se aproprie do 

conteúdo pela memória e que, em casa, “sozinho” com o vivido e experimentado, tenta transpor 

para o instrumento. Segundo Dias (2012): 

A técnica de viola caipira, em função das circunstâncias do aprendizado, cercada pelo 

ambiente mítico-religioso, que ditava as condições de aprendizado, nem sempre foi 

permeável ao aprendiz de violeiro. Durante as práticas musicais, era comum a situação 

na qual o aspirante a violeiro devesse não se deixar notar pelo outro que estivesse 

tocando se quisesse aprender alguma artimanha. “Sozinho” significa em contato com 

o grupo, um contato que não é o oficial, do professor, mas da convivência e de um 

atendimento a uma vontade de aprender com o outro numa situação em que esta 

vontade impera. Trata-se de um “autodidatismo” que vai compor a diferença entre o 

que se aprende sozinho e não sozinho - na escola, com professor. (p. 55) 
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Interessante notar que, quando inexiste a escola e o professor, sobressai a capacidade 

individual para colocar em prática o que foi assimilado da cultura da viola. Essa capacidade 

individual certamente faz com que as pessoas leigas tenham uma percepção do aspirante 

violeiro que ele possui um “dom”, que “nasceu pronto”, “fez promessa ou o pacto com o coisa 

ruim” para aprender a tocar o instrumento. Nessa cultura, muitos atribuem ao violeiro um certo 

misticismo e o fato de tocar com destreza o instrumento é visto como algo relacionado ao dom, 

ou fez algum tipo de pacto, promessa, simpatia com animais peçonhentos, como cobras por 

exemplo. A viola transita assim muito bem entre o sagrado e o profano, ora presente nas igrejas 

ora nas festividades profanas, e não é repelida pela comunidade onde convive. De acordo com 

Vilela:  

A proximidade com o mundo sobrenatural é uma constante em seus hábitos. Há uma 

ligação com serpentes peçonhentas, sobre as quais ele mantém um domínio e assimila 

delas parte de seu poder, a ponto de ter sempre no bojo de sua viola um guizo 

(chocalho) de cascavel ao qual atribui uma melhora na sonoridade. Também é 

presente o costume de manter preso em garrafas pequenos cramulhões (demônios) e 

o uso de simpatias para aumentar seu domínio sobre o instrumento. (2015, p. 46) 

Até hoje, principalmente em regiões afastadas ou interioranas, ou até mesmo nos centros 

urbanos, é possível encontrar pessoas (sejam aprendizes ou mesmo leigos no assunto sobre a 

forma de se aprender a tocar viola) que acreditam que o aprendizado desse instrumento é algo 

ligado ao mistério, ao sobrenatural, ou a um dom inato, que ele já nasce pronto, sem nunca ter 

tido qualquer acompanhamento pedagógico. Esse atributo é confirmado em muitas canções 

caipiras, como é o caso desse trecho do pagode de viola A viola e o violeiro, de Lourival dos 

Santos e Tião Carreiro, que retrata a predestinação do violeiro:  

 [...] Todos que nasce no mundo tem seu destino traçado/ Uns nasce pra ser 

engenheiro, outros pra ser advogado/ Eu nasci pra ser violeiro, me sinto bastante 

honrado/ De tanto pontear viola, meus dedos estão calejados. (SANTOS. L.; 

CARREIROS, T. 1981) 

Nota-se que há duas narrativas para compreender as formas do ofício de ser violeiro. 

Será que para ser violeiro tem que ter o “dom”, ou seja, nascer pronto? Ou para ser um grande 

violeiro ele precisa calejar os dedos de tanto estudar? Podemos dizer que há pessoas que 

demonstram ter facilidade em aprender o instrumento, mas de onde vem essa facilidade? É 

possível que esteja atrelada a uma interação não efetiva (anterior ao contato físico com o 

instrumento) decorrendo, por exemplo, da vivência no ambiente familiar ou de trabalho, de 

modo que esses aprendizes, por terem no subconsciente esse contato sonoro prévio, apresentam 

habilidade destacada no aprendizado.   
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Outra relação alude às memórias da infância, familiares, associadas à chegada de 

Folias de Reis na pequena propriedade rural familiar e a bailes camponeses, onde 

passávamos férias, no estado de Minas Gerais. Ali, eu tocava colher ao lado de 

tocadores populares que animavam bailes em casas simples com assoalho de madeira 

ou cimento queimado, em que se brindava a vida com dança, bebida e alegria à luz de 

lampião, noite adentro. Interesso-me pela música ao me aproximar da segunda década 

de caminhada. O interesse em tocar um instrumento reporta às memórias apresentadas 

acima e às memórias de outros instrumentos que ganhei ou tive contato na infância e 

na adolescência, aos quais não me dediquei naquele momento. As memórias remetem 

também ao manusear e a o ouvir discos em casa de familiares que possuíam pequenas 

coleções. (PEDRO, 2019, p. 18) 

Nota-se que a memória é um grande aliado no processo de aprendizagem. A figura do 

mestre e/ou professor é de suma importância, pois ele fundamenta e sistematiza tudo aquilo que 

está no inconsciente do aprendiz de forma a estabelecer relações e conexões com os métodos 

criados pelos professores e com o que foi assimilado e memorizado, frequentemente, mas não 

unicamente, na interação com as mídias digitais.   

Muitos apelam ao santo de devoção para aprender o instrumento através da fé ou de 

promessas. De acordo com Fábio Miranda, o violeiro traz “as experiências de aprendizagem 

baseadas em atos de fé, como pedidos feitos ao pé do altar para santos e outras divindades, 

implicam em promessas que devem ser cumpridas, sob pena de desavenças com o mundo 

espiritual” (MIRANDA, 2016, p. 35). Ainda se utilizando da análise de Miranda, para elucidar 

as promessas, traremos um relato do violeiro e folião mineiro João Bispo sobre sua relação com 

a aprendizagem: 

(...) foi em sessenta e seis [1966]. Até foi uma brincadeira que eu fiz com Santos Reis 

[risos]... é, a brincadeira foi essa: meu sogro (eu casei em sessenta e... em sessenta), 

agora meu sogro era fazedor de fumo e eu também fui fazê fumo e eu prantei e sobrou 

um bocado de muda e as muda mais ruim sobrou. E eu enchi a mão assim de muda e 

sai onde eu ia fazer a casa... falei “ó Santo Reis, se ocê me ajudar a tocar [na viola] 

Quatro e Lundu [toques relacionados a danças], eu vou cantar uma noite de guia” [na 

Folia de Reis]. [...] quando foi um dia, parece que no mês de dezembro, eu fui assisti 

uma folia e na hora de sair minha muié perguntou: “e esse fumo da promessa? põe 

separado!”. Nesta hora, enquanto nóis tava lá, veio uma nuvem daqui e outra dacolá 

e encontrô! Mas foi chuva que Deus deu, molhou fumo de promessa, quem não era de 

promessa [risos]... aí eu senti que foi um sinal do voto, né, tornei continuar, aí 

mandei... sabe, deu mesmo pra comprar... o dinheiro deu pra comprar uma viola, 

mandei fazer uma viola [...] e comprar as cordas... corda dura [...], mas muito bem 

trastejada eu aprendi a tocar um pouquinho. Eu podia ter pedido logo muito, né 

[risos]... então eu só toco Reis, Quatro, Lundu... e nem todo Lundu. (BISPO apud 

MIRANDA, 2016, p. 36) 

 A relação triádica entre música, devoção e fé mistura na cultura popular todo esse 

misticismo ligado ao sobrenatural, aos pactos e simpatias. Essa dinâmica cultural que 

compreende o metafísico como inerente à tessitura da vida diária expressa-se não somente no 

âmbito musical, como no cerne das atividades que constituem a vida rural: o trato e 

simbolização dos animais de uma comunidade, a colheita, o emprego, e as promessas e pedidos 
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aos santos e divindades por quem se tenha devoção. Tendendo-se a tratá-los(as) com intimidade 

(“Meu Padim Pade Ciço”, “Jesus, meu meninho”, “Minha Santa Terezinha”) como traço 

cultural que compreende o divino como algo que deve vir ao encontro do povo, em uma relação 

marcantemente afetiva que, embora ainda notadamente supersticiosa, é, não obstante, 

dessacralizadora e humanizadora. Basta lembrar que há sempre o momento nas Festas do 

Divino, em que Jesus desce para dançar junto à multidão, como parte do povo. 

Já sobre o conceito de “dom”, é interessante lembrar que ele é empregado não só ao 

violeiro, mas para qualquer músico, artista, entre tantas outras áreas de atuação. Em outras 

palavras, o “dom” é agregado para aqueles que têm uma aptidão ou habilidade para exercer 

certo ofício com destreza. Buscando nos registros oficiais sobre o termo “dom” encontramos a 

seguinte definição no dicionário online: “qualidade inata, natural; aptidão, talento: tem o dom 

da pintura; presente oferecido por alguém; dádiva; oferenda aos Deuses” (DOM, 2021).  

De certo modo, o aprendizado do violeiro sempre esteve ligado às relações de práticas 

musicais onde ele vive, tocando de ouvido, pelo “dom” ou por meio de um mestre que o ensina, 

até mesmo no ambiente familiar. No ambiente rural, não se ouvia falar em ensino de viola 

formal, tampouco há registros de quando isso começou a acontecer por intermédio de um 

professor que tivesse como ofício o ensino do instrumento. O que se pode dizer é que o aprendiz 

de viola aprendia com algum familiar através da oralidade, imitação e observação. Segundo 

pesquisadores da área (VILELA, 2015; DIAS, 2012), os violeiros de determinada comunidade 

eram reconhecidos como mestres que zelavam pelas tradições acerca da viola. Comumente, o 

mestre violeiro escolhia o seu pupilo, identificava a pessoa que possuía o dom para aprender o 

instrumento, ou seja, não era concedido a qualquer o direito de aprender a tanger a viola 

(Ibidem).  

A relação do homem do campo com a natureza e o ambiente em que ele estava inserido 

era traduzida em seu fazer musical, no seu jeito de tocar. A autonomia e o processo criativo 

comumente encontrado entre os violeiros fez com que desenvolvessem técnicas muito 

peculiares de pontear o instrumento, as quais violeiros dos centros urbanos almejam aprender. 

Essa forma de tocar só era possível de ser aprendida com os mestres violeiros inseridos nesse 

contexto, e esse aprendizado entre os mestres e os violeiros escolarizados dos centros urbanos 

passou a enriquecer ainda mais o desenvolvimento técnico da viola caipira. Como disse o 

violeiro Paulo Freire, relatando a sua experiência quando morou na casa do mestre violeiro Seu 

Manelim em Urucuia, MG: 

A impressão que eu tive quando eu fui morar lá [em Urucuia] é que o serviço do 

violeiro era trazer a natureza pra dentro do bojo da viola. Então, todas as músicas que 

seu Manoel [Seu Manelim] ia mostrando pra mim e os outros violeiros iam tocando 



 
27 

 

 

como o Sapo E O Veado, A Inhuma, A Lagartixa, O Rio-Abaixo... eu via que a música 

tinha uma relação muito forte com o animal, com os movimentos do animal, com a 

vida que ele tinha. (ACERVO ORIGENS, 2010a.) 

Freire completa que, encantado com a prática de seu Manelim de trazer a natureza para 

dentro da viola, identificou uma escola, uma maneira própria de tocar viola cuja importância o 

têm levado a se dedicar ao estudo, absorvendo-a para sua interpretação e suas composições. 

Esses elementos que os violeiros trazem para o “bojo da viola” são bem-vistos pelos 

aprendizes de viola, pois representam desafios técnicos a serem superados e incorporados a suas 

composições. Muitos desses “novos5 violeiros6” trazem em suas composições elementos que 

foram traduzidos por esses mestres, como é o caso da música instrumental Araponga 

Isprivitada, de Roberto Corrêa (2005).  O compositor conta como que surgiu a obra musical 

durante suas visitas à fazenda da família: 

(...) lá tinha um passarinho chamado Araponga, que lá é chamado de ‘pássaro ferreiro’. 

E o passarinho tem um cantar parecido com a batida na bigorna, né... então eu 

perguntava como era o cantar do passarinho e ele [pai do Roberto] imitava um 

pouquinho, né... aquele tin... tin... tin... e depois o repicado tin-tin-tin-tin... e depois 

eu fiz a composição inspirada nisso. (CORRÊA, 2010). 

É possível perceber que o mesmo acontecia com os elementos técnicos trazidos por 

violeiros escolarizados dos centros urbanos, algo que saltava aos olhos dos mestres violeiros. 

Certo dia seu Manelim viu Paulo Freire dedilhando no quintal um violão e observou 

atentamente até lhe chamar a atenção: 

“Mas cê toca com todos os dedos!”. [Paulo Freire desconcertado] “Seu Manoel eu 

toco com todos, mas eu quero tocar igual o senhor. Por isso que eu toco [viola] só com 

esses dois aqui” [mostrando polegar e indicador]. Ele [Manelim] parou um pouco e 

falou: “Você tá muito certo. Você tem que tocar igual eu, com esses dois... mas já que 

você toca com os outros, usa esses outros também!”. (ACERVO ORIGENS, 2010a) 

Na observação de seu Manelim, nota-se um certo grau de permeabilidade às técnicas 

apresentadas por Paulo Freire, o que para certos violeiros não é comum, pois extrapola a técnica 

do instrumento e o repertório tradicional àquele ambiente, nesse caso, ao incorporar técnicas do 

violão à viola caipira. Conforme infere Pierre Lévy, “a música é recebida por audição direta, 

 
5 O surgimento e as inter-relações da escolarização da viola caipira e suas consequentes transformações 

identitárias, a partir das práticas engendradas por “novos violeiros” de formação teórico-musical sistematizada, 

juntamente com a adesão dos violeiros da tradição oral. Nota-se que esse processo tem se dado em função das 

ações socioculturais de novos violeiros, na academia ou fora dela, por meio de processos híbridos que envolvem, 

especialmente, a técnica de viola caipira da tradição oral e o uso de outros instrumentos (DIAS, 2012, p. 3). 
6 Conhecidos como "novos violeiros", ou "neo-caipiras" (NEPOMUCENO, 1999, p. 177; SANTOS, 2005, p. 95; 

PEREIRA, 2006: p. 290), nomes como Almir Sater, Renato Teixeira, Roberto Corrêa, Paulo Freire, Ivan Vilela 

entre outros, são considerados ao mesmo tempo precursores e expoentes desse movimento (ALMEIDA, 2013, p. 

73). 
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difundida por imitação, e evolui por reinvenção de temas e de gêneros imemoriais” (LÉVY 

apud DIAS, 2012, p. 48). 

A partir das citações mencionadas, podemos observar que o ensino-aprendizagem entre 

os mestres violeiros e violeiros escolarizados acontece por transmissão oral. Quando esse 

violeiro que aprende com o mestre retorna aos centros urbanos, busca de alguma maneira 

transmitir parte do conhecimento aprendido, também, pela transmissão oral. Isso é, por meio 

da observação, imitação, repetição e audição. Vale ressaltar que a base na oralidade não é 

exclusiva da viola, pois na tradição de outros instrumentos a oralidade é reconhecida também 

como um recurso para se apropriar do conteúdo musical, como no caso do samba e do choro. 

Com o êxodo rural, dos anos 1960 a 1980, essas práticas de transmissão oral da viola 

caipira (Folias de Reis, Catiras, danças, dentre outras tradições), que outrora aconteciam no 

campo, passaram a ser praticadas nos centros urbanos. Como exemplo, podemos citar a família 

do seu Oliveira Fontes, radicado em Guarulhos, mas nascido em São José do Rio Preto, que 

mantém as tradições que recebeu dos familiares da parte materna (informação pessoal)7 , para 

os filhos e simpatizantes na sua comunidade (DIAS, 2012, p. 48).    

As rodas de viola são um excelente ambiente de aprendizado, assim como as rodas de 

samba e choro. Na roda de viola, toca-se comumente o repertório tradicional da música 

sertaneja e a partir da observação e percepção, os violeiros tentam memorizar os toques e o 

estilo de cada violeiro para tentarem depois reproduzir, de memória, aquilo que foi assimilado 

no momento da roda.  

Utiliza-se, neste trabalho, o conceito de música sertaneja atribuído por Martins (1975), 

segundo o qual, a música sertaneja, derivada da musicalidade caipira, foi transformada em 

mercadoria para o consumo em grande escala, a partir das gravações fonográficas. Para o autor, 

a música caipira e sertaneja são distintas devido ao contexto do qual emergem. Para Martins 

(1975), a música caipira está ligada a condições específicas de produção, e sua função social 

atrela-se ao homem rural, sempre ligada a alguma prática religiosa, de trabalho ou de lazer. 

Os violeiros da tradição tinham como mote para as suas composições a sua própria 

realidade e o contexto em que viviam. Com o advento do rádio, surge uma nova referência 

sonora que os influencia, propiciando por meio da escuta a aprendizagem de novas técnicas. 

Sobre isso, o mestre violeiro Badia Medeiros (2010) relata: 

inclusive me ajudou muito o rádio [...] a gente gostava tanto que tinha um radinho lá 

no curral, tirava leite com o radinho na cerca do curral, tirando leite... até o gado parece 

que levantava as orelhas e ficava ouvindo a música. Que a música é tão boa que até o 

 
7 Em conversa informal com seu Oliveira Fontes no dia 02/09/2021 às 15:38 da tarde por telefone. 
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animal gosta, cê sabe. Então passava muita música caipira e sertaneja. Eu ouvia aquilo 

e guardava no ouvido. E pegava a viola na hora que tava lembrando. Pegava a viola e 

aprendia a tocar. (MEDEIROS, 2010 apud MIRANDA, 2016, p. 33) 

Após a chegada da rádio, os violeiros passam a ver nessa mídia um potencial de 

aprendizagem muito grande, pois o rádio traz para a sua casa o que há de mais atual na produção 

musical em torno da viola. Além do Seu Badia, o violeiro Zé Lourenço entende e descreve 

outros meios tecnológicos que surgiram a posteriori. 

ah é, o rádio ajudou, depois veio o LP, né... também... inclusive tem muitos ainda aí 

guardado. Depois fita [k7], CD, né, essas coisas. E aí, tem aquelas pessoas que a gente 

é mais fã, que a gente pega algumas coisas com ele, né? Nestor [da Viola] é um. 

Renato Andrade, né... tem aquele antigo, Moreno [dupla Moreno & Moreninho], que 

já morreu também, né. Zé do Rancho que é vivo ainda. Tem o Pena Branca, né. Esses 

tipo assim que é os tipo de música mais simples e mais fácil de tocar. (ACERVO 

ORIGENS, 2010b) 

Corroborando com as citações acima, em uma participação do violeiro, compositor e 

ator Almir Sater no programa viola minha viola, da TV Cultura, ao ser indagado por Inezita 

Barroso sobre o histórico musical de sua família, Almir Sater assim descreve a forma como 

aprendeu: 

Foi através do rádio, ouvindo as duplas caipiras. Hoje em dia os meninos aprendem a 

tocar direto na internet, com os professores na sua frente, hoje em dia é um pouco mais 

fácil de aprender, na época era um pouco mais romântico assim. (SATER, 2015) 

Dito de outra forma, Sater aprendeu através do rádio. Algo que salta aos olhos é a forma 

como Almir Sater interpretou e fez uma releitura na viola caipira da mazurca-choro de Heitor 

Villa-Lobos, em seu disco instrumental dois (1990), tendo provavelmente ouvido a gravação 

de algum violonista e depois transposto para a viola, à sua maneira. Certamente, há de se 

considerar o uso do rádio, TV aberta, disco de vinil, posteriormente as fitas cassetes, CDs e 

DVDs, como um meio de aprendizado, além de ser um grande influenciador para uma geração 

de aprendizes da viola caipira.    

Aproveitando-se das experiências de Almir Sater, este, em uma entrevista com José 

Hamilton Ribeiro, no programa Globo Rural, conta que suas maiores referências na viola 

caipira foram Tião Carreiro, Renato Andrade e Zé Coco do Riachão. Sater descreve que o seu 

encontro com o instrumento teria ocorrido no Rio de Janeiro, no Largo do Machado:  

[...] indo visitar um amigo meu naquelas pensões da avenida do catete ali, passei pelo 

Largo do Machado e vi uma dupla de violeiros mineiros ponteando viola. Pela 

primeira vez eu vi o instrumento que eu era apaixonado pelo som, pelo rádio, naquele 

momento vendi meu violão de 12 cordas, comprei uma viola caipira e comecei a 

trilhar esse ofício maravilhoso de violeiro”. (cf. SATER, 2015) 



 
30 

 

 

Nota-se que o contato e a influência de uma dupla caipira, em uma situação informal, 

fizeram com que Almir Sater deixasse o violão (embora ainda se utilize do violão em algumas 

de suas composições) e assumisse a viola caipira como seu instrumento principal, pois ele já 

possuía uma experiência familiar e a sua interação sonora através do rádio. É comum 

encontrarmos pessoas que ao simpatizarem sonoramente por um instrumento, através do rádio, 

TV, show ou em uma roda, despertam o interesse em aprendê-lo por meio de um professor. Um 

fato importante é a participação de Almir Sater em telenovelas nos anos 1990, que influenciou 

uma legião de jovens interessados em estudar a viola. Para Ivan Vilela:  

A presença de Almir Sater nas telenovelas fez também que o grande público e o 

público jovem olhasse para a viola com outros olhos. Após sua aparição em 

telenovelas, houve uma redução da faixa etária dos pretendentes a estudar a viola. 

Nessa época muitos adolescentes começaram a procurar aprender o instrumento, o 

que não era um fato comum. Assim, esse acontecimento foi, a nosso ver, o principal 

responsável pela valorização da viola em meios aonde ela ainda não chegava. 

(VILELA, 2015, p. 117) 

Pedro (2019) faz um apontamento sobre como os mestres violeiros utilizam dessas 

ferramentas tecnológicas para aprender a viola caipira. Aqui se nota uma pluralidade de formas 

de aprender viola caipira dos mestres e também dos novos violeiros. De acordo com alguns 

entrevistados pelo autor, como: 

Zé da Mata (José Rafael Trevisan), 78 anos, natural de Maquiné/ RS e Tião do Mato 

(Severino Raimundo Benato), 68 anos natural de São Francisco de Paula/ RS, ambos 

aposentados e moradores há mais de cinquenta anos em Caxias do Sul/ RS, se 

intitulam autodidatas. Aprenderam a viola ouvindo e assistindo a rádios e TV, onde 

apareciam as duplas das décadas de 50 a 70, com métodos para o instrumento 

publicados nos anos 70, e também através de pequenos cadernos com as letras das 

músicas cantadas pelas duplas, publicados no mesmo período. (PEDRO, 2019, P. 52) 

Observa-se que a aprendizagem da viola caipira acontece de diversas formas: presencial, 

midiática, familiar, na interação com a comunidade e através de métodos sistematizados. 

Compreende-se ainda que este aprendizado não ocorre apenas por uma dessas formas 

isoladamente, mas por mais de uma simultaneamente. Identifica-se, finalmente, que o 

aprendizado nem sempre principia na viola caipira, de modo que a iniciação musical ocorre 

muitas vezes por intermédio de outros instrumentos, mais comumente o violão. O aprendizado 

ocorre também por meio de cursos e oficinas coletivas, onde há a integração entre violeiros de 

nível iniciante e intermediário 
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2.1.2. A dedeira 

Desde o primeiro momento em que a viola esteve em solo brasileiro percebe-se que ela 

passou por um “abrasileiramento”, criando sua própria forma de construção, afinação, toques, 

técnicas etc. Nas últimas décadas a viola caipira teve um avivamento por parte de uma geração 

mais jovem. Os mestres violeiros que por alguma razão vivem em perímetro urbano, passaram 

a disseminar para os interessados em aprender viola toda a bagagem musical aprendida outrora 

no mundo rural. A interação do mestre violeiro com a geração mais jovem trouxe confluências 

que mudaram a forma como se toca o instrumento, de certo modo, com influência e refinamento 

técnico advindo de outros instrumentos, o que possibilitou a integração e o diálogo com outras 

formações musicais. Atualmente notam-se formações instrumentais em que a viola ou faz parte 

ou é protagonista, em diálogo com formações orquestrais e grupos populares como os de choro, 

samba, rock, entre outros. 

Durante o levantamento bibliográfico sobre viola caipira encontramos a pesquisa de 

mestrado de Renato Teixeira Almeida (2013), intitulada Viola de dez cordas: Entre a tradição 

e a contemporaneidade, onde o autor analisa o contraponto entre a tradição e a modernidade e 

como se dá essa relação. De acordo o autor, as ressignificações pelas quais a viola caipira passou 

desde sua chegada de terras lusitanas fizeram com que seu uso fosse sendo modificado no 

decorrer do tempo. Segundo o autor, atualmente não estamos diante de uma e sim três tipos de 

viola caipira:  

Uma delas seria a viola do caipira, que é fruto da modificação do uso anterior lusitano 

promovida pela sua inserção no fazer cultural desse caipira que, por sua vez, descende 

da união dos portugueses com os índios brasileiros [e negros africanos]. Esta viola se 

encontra de uma forma mais preponderante no interior do país e ainda é usada em 

performances participativas nos festejos caipiras. A manutenção dessas performances 

reforçaria cada vez mais os laços iniciais da viola com os fazeres religiosos e sociais 

do caipira, o que, cada vez mais, confirmaria sua importância para as comunidades do 

sertão. Além dessa, temos a viola que saiu desse centro caipira e passou a ser utilizada 

para performances de apresentação pelas duplas caipiras e sertanejas. Esse movimento 

de “fuga do centro” permitiu com que a viola passasse a ter contato, e ser influenciada 

por outros processos musicais que se localizavam distante daquele uso anterior. 

Interações com a música paraguaia, argentina e mexicana, dentre outras, 

possibilitaram que uma nova forma de uso, tanto técnica quanto de repertório ou 

mesmo de inserção cultural da viola fosse forjada. E, num momento posterior, temos 

o nascimento da viola dos novos-violeiros. Essa, “nova viola” faz um movimento 

diametralmente oposto ao anterior. Os novos violeiros, moradores da cidade, 

promovem um “retorno ao sertão” com o intuito de conhecer e compreender a cultura 

e as práticas socioculturais do sertão, e, então, aprender os “segredos” da viola caipira. 

Isso faz com que a sua forma de uso, seja técnica, seja social, se aproxime do seu 

primeiro uso. Entretanto, esta tentativa de “retorno às origens” é incorporada de várias 

influências urbanas uma vez que esses que tentam essa volta levam consigo toda a sua 

formação intelectual e cultural advinda da cidade grande. (ALMEIDA, 2013, p. 76) 
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Este ponto de contato entre a tradição e modernidade é apresentado por Almeida (2013) 

quando este menciona o uso da dedeira por parte dos violeiros. Identificamos algumas questões 

técnicas por ele elencadas em forma de gráficos, porém o que queremos trazer como recorte é 

o uso ou não desse acessório comumente utilizado entre os mestres violeiros. Com a interação 

entre os mestres violeiros e os violeiros da nova geração, é comum a assimilação de influências 

e técnicas de ambos. Para o autor:  

[é] importante ressaltar que os violeiros tradicionais, para executarem a viola, se 

utilizavam, quase que exclusivamente do polegar e do indicador da mão direita, sendo 

que, ao dedo polegar, está adaptada uma dedeira, normalmente feita, de chifre de boi, 

pelo próprio violeiro. Podemos dizer que o uso da dedeira, principalmente se feita 

pelo próprio violeiro, é uma forma de manutenção da tradição caipira. Com a chegada 

de novos instrumentistas, advindos da cidade e, muitos deles, já experts nas técnicas 

de violão, essas formas tradicionais foram sofrendo modificações. (ALMEIDA, 2013, 

p. 104) 

Almeida completa que pretende saber quais possíveis modificações técnicas podem ser 

aceitas atualmente para a execução da viola ou se a maneira de tocar considerada tradicional 

deveria ser mantida. Neste sentido, Dias (2012) menciona uma gama de “novos violeiros” com 

vídeos publicados na internet, sobretudo no site Youtube, que se utilizam da dedeira para a 

execução da viola caipira, dentre os quais: Lyan (da dupla Mayck e Lyan), Lucas Reis e Thácio, 

Leandro Valentim, Bruno Takashy, Felipe Resende, Bruna Viola e Adriana Farias, Arnaldo 

Freitas, entre outros/as. Essa característica do uso da dedeira, acredita-se ocorrer no processo 

de ensino e aprendizagem por influência dos “mestres violeiros”, sendo seu uso incorporado e 

hibridificado por “novos violeiros”, uma vez que por eles mesclado com outras técnicas 

advindas do violão. O uso da dedeira não se restringe à execução da viola, sendo comum 

também entre os violonistas de seis e sete cordas que tocam samba e choro. No entanto, há 

violeiros que não fazem uso da dedeira, fato observável, por exemplo, em violeiros 

escolarizados que chegaram à viola após iniciação musical no violão, incorporando técnicas 

violonística ao estudo de viola, como é o caso de alguns violeiros como: João Paulo Amaral, 

Bruno Sanches, Vinícius Muniz, Roberto Corrêa e Ivan Vilela, este último com a técnica das 

dez cordas8. 

 
8 A técnica das 10 cordas foi batizada e desenvolvida pelo violeiro, compositor e pesquisador Ivan Vilela, porém, 

seu uso já era sugerido por Renato Andrade, em algumas de suas performances, mesmo que o violeiro obtivesse 

esse efeito mais como uma consequência do posicionamento de sua mão direita do que como uma escolha 

consciente. Nota-se que as cordas que formam os pares superiores da viola (3º, 4º e 5º pares) têm timbres diferentes 

por serem de constituição diferente (uma lisa/aguda e outra encapada/grossa), além de serem afinadas em oitavas. 

Percebendo isso, Renato e, posteriormente, Ivan, exploraram essas características em suas composições e arranjos. 

Andrade, por exemplo, a utilizava para imitar na viola a extensão da harpa paraguaia. Por sua vez, Ivan Vilela 

desenvolveu a técnica de modo a completar melodias e aumentar a extensão melódica e harmônica do instrumento, 
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Para Dias (2012) ao argumentar sobre o uso das unhas na mão direita diz: 

Atualmente, a posição das unhas na mão direita é um recurso técnico utilizado pelos 

novos violeiros assim como pelos violonistas. E é bastante comum encontrar violeiros 

usando unhas sem suprimir a dedeira. Roberto Corrêa relaciona a técnica dos violeiros 

antigos aos seus ofícios: “(...) no polegar costumam usar dedeiras, na impossibilidade 

da unha ser utilizada, devido aos trabalhos do campo” (1983, p. 25). Este traço 

representará uma das principais interferências da escola de violão sobre a técnica de 

viola no momento em que violonistas começam a migrar do violão para a viola. (p. 

216-217) 

Além do trabalho de Dias (2012) que descreve o hibridismo entre as técnicas utilizadas 

pelos mestres violeiros e os novos violeiros, recorremos à pesquisa de Almeida (2013), a qual 

apresenta um gráfico onde o autor por meio de entrevista com diversos violeiros analisa a forma 

como os violeiros tangem o instrumento: com dedeira; com dedos; dedeira e dedos, com palheta 

e/ou outros recursos. 

Figura 1. Pesquisa Voa Viola 

 

 

Fonte: (ALMEIDA, 2013, p. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ou para obter timbres diferentes. Trata-se de uma técnica sutil e ao mesmo tempo complexa, mas que quando 

dominada pode trazer inúmeras possibilidades para o violeiro (MORAES, 2019, p. 159). 
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Figura 2. Pesquisa Roda de Viola do Mercado 

 

 

Fonte: (ALMEIDA, 2013, p. 103). 

 

Almeida (2013) aplicou um questionário com 15 perguntas para dois grupos distintos, 

o Seminário Voa Viola, e o Grupo Rodas de Viola do Mercado Novo (2012), conhecido ponto 

de encontro de violeiros em Belo Horizonte, que ocorria aos sábados de 10 às 15 horas, no 

Mercado Novo, localizado no centro de Belo Horizonte. O nome servia para diferenciá-lo do 

Mercado Distrital, também localizado no centro da cidade, porém, bem mais tradicional e 

antigo. Uma característica marcante desse último grupo de violeiros é a informalidade, pois não 

havia um repertório preestabelecido e o pré-requisito era apenas ter o instrumento e tocar. O 

objetivo era, em suma, manter viva a cultura da viola caipira. A diferença primordial entre esses 

dois grupos consiste em suas formações, no Seminário Voa Viola havia participantes de todo o 

Brasil, conformando um grupo bastante eclético, e o objetivo do seminário era tratar de assuntos 

como: tradição, inovação, acesso à mídia, dificuldades técnicas, entre outros.  

Algo que vale destaque é como a dedeira faz parte do idiomatismo técnico do 

instrumento e ainda é um recurso muito utilizado tanto pelos “mestres violeiros”, como pela 

“nova geração de violeiros”. Certamente, podemos dizer que houve uma permeabilidade entre 

as técnicas advindas dos mestres da viola caipira e as do violão e/ou de outros instrumentos de 

cordas dedilhadas. Com uma simples busca de vídeos no site YouTube, por exemplo, é possível 

identificar um grande número de violeiros e violeiras que fazem uso da dedeira no polegar, 

combinando-a com a utilização dos demais dedos (indicador, médio e anelar). O que se pretende 

aqui é contrastar a tradição e a modernidade na forma de se executar a viola caipira.  

Percebe-se que o uso da dedeira atravessou a história das tradições caipiras e chegou à 

modernidade somando-se com técnicas advindas de outros instrumentos, bem como, recebendo 

a influência de outros gêneros musicais. A seguir, se abordará o autodidatismo no aprendizado 

da viola caipira. 
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2.2. O autodidatismo no aprendizado da viola caipira  

Após as primeiras gravações de discos de duplas caipiras feitas por Cornélio Pires em 

1929, esse segmento musical adquiriu grande expressão pelo Brasil. O ensino da viola 

continuou sendo transmitido de forma oral por músicos autodidatas. A relação de ensino-

aprendizagem perpassa a observação, memorização, imitação e repetição do conteúdo musical. 

Sobre isso, Dias (2013) diz: “[...] apesar da profissionalização das duplas caipiras esses músicos 

conservaram a mesma peculiaridade, o autodidatismo” (DIAS, 2013, p. 2). 

Mas o que seria o autodidatismo e como ele se relaciona com o aprendizado da viola 

caipira? Aqui vale, então, uma consideração sobre o que se entende por “músico autodidata”. 

Nathan Tejada de Podestá, em sua dissertação de mestrado intitulada O autodidatismo na 

formação musical: revisão de conceitos e investigação de processos não escolares de 

aprendizagem e desenvolvimento musical (2013), discute o termo a partir de entrevistas com 

professores e alunos, identificando algumas ideias associadas a esta noção, as quais agrupa em 

quatro sentidos gerais: 

1)  os “músicos autodidatas” aprendem música completamente sozinhos, sem o 

auxílio de quaisquer outras pessoas; 

2)  estudaram e aprenderam sem frequentar aulas ou cursos de música, deste modo, 

sem o auxílio apenas de professores; 

3)  conseguem aprender a tocar músicas e instrumentos musicais ouvindo e “tirando” 

músicas, “de ouvido”; 

4) têm uma facilidade natural, inata, para o aprendizado da música, ou ainda para a 

realização musical, e que podem nem sequer ter tido a necessidade de realização de 

qualquer processo mais sistemático, ou atividades que conduzissem ao 

desenvolvimento. 

Esta última categoria supõe que o músico autodidata tenha “nascido pronto”, ou que 

tenha se constituído a partir de um conhecimento atávico [inato] que faria parte de sua 

natureza, um tipo de conhecimento, desenvolvimento, habilidade que se 

convencionou chamar de “dom”. (PODESTÁ, 2013, p. 13) 

Interessante notar que, além do conceito de autodidata elencado em quatro categorias, 

uma quinta categoria é descrita pelo autor, na qual os músicos autodidatas, professores e 

estudantes interagem com materiais distintos como: rádio, métodos, discos, entre outros. 

Portanto, os aprendizes de viola caipira da virada do século XX e XXI, certamente seguiam a 

linha de pensamento do autodidatismo como sendo uma via de aprendizado, interagindo apenas 

com materiais e métodos sem a instrução de um tutor ou professor para orientá-los. Atualmente, 

os aprendizes de viola têm um acervo imenso além de ferramentas distintas à sua disposição 

para aprender o instrumento. As redes sociais, aplicativos de mensagens, sites, são alguns 

exemplos de aprendizado autodidata. O autor continua: 
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[...] também, através dos seus discursos a associação do autodidatismo com a cultura 

oral; com a realização de estudos e pesquisas em sítios na internet; com a utilização 

de materiais e métodos de aprendizagem musical e com a participação de outras 

pessoas neste processo de formação. Pontos que apontam na direção de uma 

compreensão mais profunda do assunto por parte dos professores e que podem ser 

localizados em suas próprias histórias de vida, bem como na dos “estudantes 

autodidatas” que observamos. (PODESTÁ, 2013, p. 14) 

Para Podestá (2013, p. 20), os termos “autodidata”9 e “autodidatismo” pressupõem uma 

suposta autonomia por parte do professor e do estudante de música que influencia toda a 

conceituação do senso comum sobre o que pode vir a ser um músico autodidata. Assim, o 

levantamento em torno do termo “autodidata” e “autodidatismo” está de acordo com as cinco 

categorias elencadas pelo autor, bem como por alguns dicionários. 

  O uso do termo autodidata é comumente utilizado entre músicos, sobretudo os violeiros 

que “aprendem sozinho” ou “tocam de ouvido”. Podemos dizer que esses aprendizes de viola 

interagem com o conteúdo musical (mesmo “sem saber música” formalmente) que acontecia 

nas festividades religiosas, nas funções, e danças. De certo modo, eles se utilizavam da memória 

para aprender determinada música que era executada durante esses eventos, depois recorria 

novamente a ela em casa para resgatar o som e transpor para o instrumento. Atualmente é 

corriqueiro encontrar violeiros profissionais e amadores agrupando-se em espaços urbanos, 

alguns violeiros amadores possuem noções básicas de teoria musical, mas seguem a 

prerrogativa de que “aprendeu sozinho” ou “toca de ouvido”. Muitos violeiros preferem dizer 

que aprenderam sozinhos por uma questão de ego, ou seja, dizer que “tirou de ouvido” denotaria 

certo virtuosismo por parte do violeiro, porém certamente ele interagiu com algum material de 

suporte como: o rádio, disco, fita cassete, CD, DVD, métodos impressos, entre outros.  

 Da mesma forma, certamente isso aconteceu com o rádio, os discos e as fitas cassetes, 

como bem lembrou o violeiro Zé Lourenço10 que ao afirmar ter aprendido de ouvido, 

amparando-se em Nestor da Viola, Renato Andrade, Zé do Rancho, utilizou-se, sem dúvida, 

desses recursos para aprender o instrumento. Talvez por se aproximar dos toques que ele já 

executava na viola ou as músicas que ele tem maior interesse em aprender, esse violeiro conta 

do seu aprendizado por meio do rádio: “tem alguns violeiros que a gente gosta mais e tem mais 

afinidade” (ACERVO 2010b). Supomos que o autodidatismo traz autonomia para o estudante 

de viola, além de outros recursos como o rádio e o disco que contribuíram e contribuem para o 

 
9 De acordo com o dicionário Aurélio (2010) o termo “autodidata” é a “pessoa que aprendeu alguma coisa sozinha, 

por si mesma, sem a ajuda de um professor, mentor ou instrutor”. Encontramos no dicionário Michaelis (2016) 

que o “autodidata” é uma: “[...] pessoa que se instrui por si mesma, sem professores.” Para nosso estudo, é a pessoa 

que possui habilidade e disciplina para se organizar e estudar sem um professor, vinculado a uma instituição ou 

não, tendo materiais impressos ou a internet como os principais recursos para assimilar conteúdos sobre a viola.   
10 Zé Lourenço violeiro, que reside na cidade mineira de Buritis 
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aprendizado do instrumento, tanto para os “mestres violeiros” como para a “nova geração de 

violeiros”. Podemos dizer, portanto, que a oralidade e o autodidatismo se fazem presentes no 

processo de ensino-aprendizagem atualmente como uma herança histórica do desenvolvimento 

cultural da viola. 

 

2.3.  A escrita para a viola caipira  

Como se viu no subcapítulo anterior, a transmissão do conhecimento acerca do ensino-

aprendizagem da viola caipira ocorreu por muito tempo, comumente pela via da oralidade. 

Identificamos que tal fato tem sido alterado à medida que os violeiros interagiam com outras 

formas de transmissão de conteúdos como os programas rádio e a televisão, posteriormente a 

fita K7, o CD, DVD e, atualmente, as plataformas de streamings. A partir da formalização e 

sistematização do ensino da viola caipira em ambientes escolares, as cifras, tablaturas e, 

posteriormente, a partitura passaram a complementar o processo de ensino-aprendizagem.  

Contudo, uma vez que o ensino da viola caipira era oral, até 198511 não se ouvia falar 

em cursos sistematizados para o referido instrumento em escolas de música. Dito isso, 

percebemos que da referida década aos dias atuais esse cenário tem passado por diversas 

alterações. 

Com o ensino da viola caipira ocorrendo em diversas escolas de música, orquestras de 

viola e universidades, músicos, pesquisadores e compositores se interessaram pelo instrumento 

e passaram a ensinar, desenvolver técnicas e repertórios. Com isso, ampliaram-se as referências 

pedagógicas e didáticas, transpondo por escrito o que se ensinava de modo oral. Somado a isso, 

atualmente percebe-se um movimento por parte dos violeiros em escrever suas músicas e 

arranjos, lançando-os em forma de livros e e-books, como é o caso das publicações dos métodos 

de João Paulo Amaral, Fernando Deghi, Valdir Verona e Ricardo Vignini. 

Segundo Dias (2012), o ensino da viola caipira em ascensão por meio da escolarização 

fez com que fosse aquecido o mercado editorial. O autor, em sua tese de doutorado nos 

apresenta os inúmeros métodos de viola caipira já publicados. Deste modo, observamos que 

houve um aumento no número de publicações entre os anos 2000 e 2008, totalizando dez 

publicações. Outro fato relevante é que esses métodos englobam tanto aspectos teóricos 

 
11 Caminhando para a institucionalização do ensino de viola, o ano de 1985 pode ser estabelecido como o marco 

histórico para o instrumento, com início de uma nova fase de sua educação musical. Neste ano, ocorreu a 

institucionalização do primeiro curso de viola caipira no Centro de Educação Profissional - Escola de Música de 

Brasília (DIAS, 2012). 
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musicais mais gerais, bem como, aspectos voltados mais especificamente para a viola 

instrumental. Esse processo de sistematização fez com que os aprendizes de viola caipira 

pudessem contar com um material referencial para o seu aprendizado.  

Há de se considerar que a inserção de “novos violeiros”12 nos setores educacionais 

contribuiu para o desencadeamento da escolarização do instrumento. Outro fator, não menos 

importante, é o fato de que esses professores de viola caipira, em sua grande maioria, estudaram 

violão antes de assumir a viola caipira como a porta-voz de sua expressão musical. Surge então, 

uma nova “categoria de violeiros” que projetou a escolarização do instrumento. Possivelmente, 

esses professores trouxeram, de alguma maneira, influências do processo de ensino-

aprendizagem do violão, incorporando-as no ensino da viola caipira (DIAS, 2012). 

Sabemos que a sistematização do ensino do violão foi estabelecida há muito tempo. Em 

1959, “já havia métodos de violão produzidos nacionalmente, além dos métodos importados 

(Mauro Giuliani, Mateo Carcassi, Emilio Pujol) que circulavam desde meados do século” 

(DIAS, 2012, p. 159). Em contraponto, há algumas implicações na sistematização do ensino da 

viola caipira a qual, ao contrário do violão, “em que se convencionou utilizar uma afinação, a 

viola caipira possui diversas afinações. A afinação cebolão é a mais utilizada pelos violeiros na 

região centro-sul, sobretudo pelos violeiros de música caipira” (DIAS, 2012, p. 167). Dentro da 

afinação cebolão podemos encontrar pelo menos três tons à saber: Cebolão em D (ré), D#/Eb 

(ré sustenido e/ou Mi bemol e E (mi). Corroborando com Dias (2012), segundo o violeiro e 

pesquisador João Paulo Amaral ao analisar a obra de Tião Carreiro (2008) a afinação 

predominante em sua obra é: 

Na maior parte das gravações analisadas observa-se que as afinações utilizadas não 

são precisamente cebolão em Ré maior, Mi bemol maior ou Mi maior, tomando por 

referência um diapasão calibrado em Lá = 440Hz. Ocorre o predomínio de afinações 

mais próximas do Cebolão em Mi bemol maior, mas que na verdade são 

intermediárias entre Mi bemol maior e Mi maior, tendendo mais para Mi bemol maior. 

Este fato nos leva a concluir que não havia por parte do violeiro e dos músicos 

acompanhantes a prática de afinar os instrumentos a partir de um referencial de 

afinação fixo e conhecido, como, por exemplo, um diapasão em Lá (440Hz). O que 

existia era um procedimento de afinação “de ouvido” entre os músicos com seus 

instrumentos, de forma que todos tocassem afinados entre si, e não necessariamente 

em relação ao padrão de um diapasão. (PINTO, 2008, p. 61) 

 
12 Este conceito é utilizado por Dias (2012) para designar os professores de viola caipira que iniciaram o 

processo de sistematização e institucionalização do ensino do instrumento “engendradas por novos violeiros de 

formação teórico-musical sistematizada, juntamente com a adesão dos violeiros da tradição oral” (DIAS, 2012, 

p. 3). 
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Na pesquisa de doutorado de Dias (2012), na qual o autor investiga o processo de 

escolarização da viola caipira, encontramos (conforme mencionado anteriormente) uma análise 

acerca dos métodos impressos de viola caipira. Identificamos duas categorias de métodos de 

viola caipira analisados pelo autor:  

a) os que representam a tradição oral, ou seja, as duplas caipiras;  

b) métodos utilizados por professores de viola.  

Não pretendemos aqui (re) analisar esses métodos, e sim descrever o tipo de conteúdo 

por este apresentado, organizando-o em uma linha cronológica.  

Os primeiros métodos lançados pelas duplas caipiras visavam levar ao aprendiz de viola 

informações básicas sobre a viola caipira como: “morfologia, nomenclatura e afinação, acordes 

iniciais [complemento do autor] em cebolão em Mi” (DIAS, 2012, p. 227). No ensino oral, era 

comum aprender por meio da observação e da imitação, desse modo, o violeiro aprendiz 

reproduzia o que havia memorizado a partir do que fora vivenciado, “com base na imitação do 

que o outro violeiro fazia, nesta fase dos impressos, o violeiro reproduz visualizando o impresso 

sem necessariamente precisar saber qualquer conteúdo teórico” (Ibid., p. 225) 

 

 

Figura 3. Capa do Método Prático para viola: Tonico e Tinoco (1959) 

 

).  
Fonte: (DIAS, 2012, p. 142) 
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Figura 4. Nomenclatura da viola: Tonico e Tinoco (1959) 

 

 

Fonte: (DIAS, 2012, p. 142) 

  Figura 5. Afinação Cebolão em E Tônico (TINOCO, 1959, p. 6).                                                                                                  

 

Fonte: (DIAS, 2012, p. 151) 

 

Os métodos dos professores de viola caipira analisados por Dias são destinados a um 

público bem eclético que atende aos violeiros tradicionais e à nova geração de violeiros. De 

acordo com as observações e constatações do autor, as diversas maneiras “de se grafar nos 

impressos a linguagem musical ─ tablatura, partitura e tablatura, diversas ilustrações e ainda o 

recurso de áudio ─, fato que se torna significativo para se tomar conhecimento da dimensão e 

heterogeneidade dos tocadores” (DIAS, 2010, p. 181). Observamos ainda que se mantiveram 

as ilustrações comumente utilizadas nos métodos das duplas caipiras.  
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O Método para viola caipira, de Tião Carreiro e Pardinho, é o mesmo Método prático 

para viola, de Tonico e Tinoco, exceto por cinco diferenças: o formato das páginas; 

duas folhas foram acrescentadas no de Tião Carreiro e Pardinho, que tem dezoito 

páginas; há algumas diferenças nos desenhos que ilustram o conteúdo explicativo. 

Quando é apresentado o braço da viola, o revisor, Mairiporã, agrupa cada ordem da 

viola; o texto da página 7, do método de Tonico e Tinoco, foi suprimido. Dessas 

diferenças, a que merece um comentário à parte são as páginas acrescentadas no 

dicionário de acordes ─ tonalidades em outras posições no braço da viola ─, que 

exploram outras possibilidades de digitação dos mesmos acordes no braço da viola, o 

que produz sonoridades distintas. (DIAS, 2010, p.145) 

Constatamos também que a escrita musical se faz presente com: tablatura, partitura e 

tablatura, além do uso de recursos de áudio por meio de CDs e audiovisual com DVDs.   

Com a escolarização da viola caipira, os métodos tornam-se uma ferramenta 

importante para os professores, posto que fornecem subsídios para um suporte técnico 

e metodológico para práticas de ensino. Em larga medida, por trás dessa 

sistematização da técnica, e em contraponto à técnica da tradição, é indispensável 

refletir sobre as inter-relações da técnica violonística com a sistematização da técnica 

da viola caipira. Assim, torna-se interessante observar que nos primeiros materiais 

editados há uma diversidade de tópicos abordados que vão do nível mais básico até 

exercícios complexos. Isto reflete exatamente as novas concepções que se articulam 

em torno do instrumento e das músicas que estão se produzindo na 

contemporaneidade. (Ibid., p. 253) 

 

Como salienta Dias, os métodos são de grande relevância no processo de ensino-

aprendizagem da viola caipira. O autor observou que em três métodos publicados pelos 

professores de viola caipira por: Braz da Viola, Roberto Corrêa e Rui Torneze há influência da 

metodologia do violão, sobretudo no que se refere à digitação da mão direita e esquerda, assim 

como a progressão dos estudos e exercícios. “Isto também vale para a sistematização do uso 

das unhas e dos dedos (i, m, a) o que, indubitavelmente, modificou os parâmetros sonoros do 

instrumento, assim como proporcionou maior fluidez à técnica de execução do instrumento” 

(DIAS, 2010, p. 181).  

A partir da análise dos métodos elencados por Dias (2012) e dos métodos lançados 

recentemente, percebemos como as publicações sobre o ensino da viola aumentaram 

consideravelmente nos últimos anos. Contudo, identificamos que cada professor de viola 

caipira se utiliza de uma forma específica para transmitir o conteúdo através da escrita, uns se 

utilizam somente da tablatura, outros de partitura/tablatura e/ou somente a tablatura rítmica e 

outros somente a partitura, não temos um padrão de escrita tal como o violão que utiliza 

predominantemente a partitura, porém sabemos que há casos em que se recorre a tablatura.  

Certamente, isso está associado ao fato de que o aprendizado da notação musical formal 

é historicamente associado às camadas privilegiadas da sociedade. Por outro lado, os 

instrumentos de cordas dedilhadas como as guitarras e violas serviram à produção musical da 
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sociedade plebeia (classe menos favorecida), desde suas origens a partir da guitarra latina, esta 

descendente do alaúde árabe, até sua difusão pela Europa. Sem o devido acesso ao aprendizado 

musical formal, a forma que os compositores de cordas dedilhadas encontraram para registrar 

suas composições foi a tablatura. Possivelmente, por ser uma escrita muito utilizada pelos 

instrumentos de cordas dedilhadas como violão e alaúde, teorba, de fácil assimilação e 

largamente difundida também entre os violeiros, inclusive com publicações em métodos, sites 

como o Cifraclub e Cifra de Viola. Notoriamente, os tempos mudaram, mas a ideia continua 

sendo a mesma, ou seja, o letramento musical formal ainda é utilizado predominantemente para 

a formação de músicos eruditos, basta observar a quantidade de cursos, conservatórios e 

universidades brasileiras que oferecem cursos voltados a eles, ao passo que na esfera da música 

popular sua difusão ainda caminha a passos largos.  

Gisela Nogueira (2008) apresenta diversas formas de tablaturas dos séculos XV e XVI: 

a tablatura italiana, francesa, espanhola e alemã. Observamos que há variações na disposição 

das linhas, assim como a utilização de letras e números, por vezes concomitantemente. 

 

Figura 6. Tablatura italiana com a indicação rítmica. 

 

Fonte: TYLER; SPARKS, (2002, p. 165). 

 

Figura 7. Tablatura francesa com a indicação rítmica.

 

Fonte: TYLER; SPARKS, (2002, p. 165). 
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Figura 8. Tablatura Alemã 

 

Fonte: TYLER; SPARKS, (2002, p. 166) 

 

Figura 9. Tablatura Espanhola: Pavana 

 

Fonte: Livro El Maestro para Vihuela de L. Milan (1535) 

 

Notações compreendidas apenas pelos compositores e instrumentistas de cordas 

dedilhadas e teclados da época. Sobre a escrita para a viola caipira, encontramos respaldo 

apenas em trabalhos como os de Nogueira (2008), Paula (2014) e Moraes (2019), sendo, 

portanto, um tema pouco explorado pelos pesquisadores. Não pretendemos discutir todos os 
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problemas acerca da escrita para o instrumento em questão, mas somente apontar os caminhos 

da escrita encontrados por violeiros e compositores para registrar suas composições e arranjos.  

Em artigo publicado na Revista da Tulha, em 2019, apresento alguns apontamentos 

sobre como os compositores e violeiros escrevem para a viola caipira. Um panorama sobre a 

variedade de formas de escrever para o instrumento, algo que não surpreende, justamente pela 

pluralidade que permeia o instrumento, como a técnica de construção, toques e afinações, 

pluralidade esta que transpassa para a escrita. Segundo Nogueira (2008), a tablatura usada para 

a viola caipira e demais instrumentos de cordas dedilhadas atualmente é a espanhola. 

Precisamente por esta maneira de grafar ser condicionada à mesma forma da escrita musical 

formal, ou seja, a partitura. As notas agudas para cima e notas graves para baixo. 

 

Figura 10. Trecho de Não mexe comigo para viola caipira, de Fernando Deghi 

 

Fonte: DEGHI (2001a, p. 68) 

Essa forma de escrita ilustrada na figura acima é predominantemente utilizada entre 

os violeiros. Conforme descrevi em artigo de 2019:  

Não há um padrão de escrita entre os compositores e violeiros da atualidade, mas 

percebe-se, algo em comum entre eles. Roberto Corrêa (2002), João Paulo Amaral 

(2008), Fernando Deghi (2001a), entre outros, utilizam a escrita da partitura/tablatura. 

Braz da Viola (1998) utiliza somente a tablatura. Pode-se dizer que vários violeiros 

adotam uma notação pensada a partir do violão (cordas simples) acompanhada da 

tablatura espanhola, pois muitas dessas obras escritas para viola caipira são 

executadas pressionando os pares. Essa forma de notação é objetiva no âmbito da 

música tradicional caipira ou destinada somente à viola caipira. (MORAES, 2019, p. 

151) 
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Certamente, esta é uma escrita que atende aos violeiros que compõem e arranjam para 

o instrumento, uma escrita funcional e objetiva, porém ela perde o sentido “quando sai deste 

universo, gênero predominante caipira, e passeia para outras formações instrumentais” de modo 

que “muitos violeiros que não passaram pela escolarização musical encontram dificuldades ao 

se deparar com uma partitura” (Ibidem.). Portanto, para que haja efetivamente a participação 

do violeiro em outras formações musicais, distintas da tradicional sertaneja, é necessário a 

leitura de partitura visando uma formação mais abrangente para o violeiro/músico, a fim de 

propiciar um diálogo com outros gêneros musicais e outros instrumentistas. 

De acordo com César Petená (2017) o primeiro compositor a se debruçar sobre a escrita 

para a viola caipira foi Ascendino Theodoro Nogueira. Apesar de não ser um tocador de viola, 

Ascendino dedicou-se a estudar uma maneira embrionária de escrever para o instrumento. 

Segundo o autor, em sua pesquisa sobre a viola brasileira na sala de concerto: 

Em 1962, quando Theodoro começou a escrever suas obras para a viola, pouco 

material teórico a respeito do instrumento havia sido elaborado. A verdade é que a 

viola, tão difundida em todo Brasil, sempre foi ensinada por tradição oral e não de 

forma acadêmica. Essa realidade o levou a adquirir o instrumento e estudá-lo, 

inaugurando então a escrita musical para a viola caipira. A notação por ele elaborada 

é bastante completa e detalhada. Distribui agudos e graves em duas claves (fá e sol) 

como em uma partitura para piano, deixando bastante claro quando o instrumentista 

deve tocar nos pares oitavados (escrevendo a nota grave junto com sua oitava aguda 

em um tamanho menor) ou os pares uníssonos.  Após esse período, por desconhecer 

as partituras de Theodoro ou por escolha própria, autores das novas peças para o 

instrumento passaram a utilizar outra escrita musical, mais semelhante à do violão, 

em clave de Sol apenas e sem escrever as oitavas (geradas nos 4º e 5º pares). 

(PETENÁ, 2017, p. 19) 

Digno de nota é que além das afirmações acima descritas por Petená (2017), Ascendino 

Theodoro Nogueira trabalhava “com os pares de cordas invertidos, as cordas graves em cima e 

agudas em baixo, como está escrito realmente e a terceira ordem em uníssono, diferente da 

disposição que se reconhece atualmente, a corda aguda em cima e grave em baixo e a terceira 

ordem oitavada” (MORAES, 2019, p. 152). Uma hipótese, seria o fato de que Nogueira e 

Ribeiro vieram do violão, ou seja, a escrita violinística era usual para ambos.  

    Outra figura importante reconhecida por sua carreira como compositor e violonista e 

que deixou sua contribuição para a viola caipira, em especial no que se refere ao 

desenvolvimento técnico e à escrita para o instrumento, foi Geraldo da Silva Ribeiro, o qual: 

Apesar de sua renomada carreira como violonista, é o primeiro músico erudito a 

escrever um método para viola brasileira, elaborando exercícios de cordas simples e 

oitavadas. Tais exercícios possibilitam aos interessados pelo instrumento a execução 

de músicas eruditas e de outros gêneros. O interessante neste método é que ele, como 

um excelente músico, não se ateve em seu método a falar sobre técnicas em comum 

ao violão, tratou somente das particularidades da viola caipira. (Ibidem, pg. 152) 
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  Note que Ribeiro também reconhece que algumas técnicas de viola caipira são comuns 

ao violão, abordando somente o que é particular ao instrumento (viola). Geraldo Ribeiro fala 

em seu método sobre começar a estudar diretamente na viola caipira. Essa recomendação de 

Ribeiro, certamente vai de encontro ao “mito” sobre o aprendizado da viola caipira, segundo o 

qual seria necessário aprender o violão primeiro. Esse entendimento existe, provavelmente, em 

virtude das similaridades técnicas entre os instrumentos. Vale ressaltar ainda, que a afinação 

que Ribeiro utiliza nesse método é a natural, ou seja, a mesma do violão, sem a sexta ordem.  

 

Figura 11. Método para Viola Brasileira Geraldo Ribeiro 

 

Fonte: MORAES (2019, p. 153) 
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Figura 12. Disposição dos pares de cordas método para Viola Brasileira Geraldo Ribeiro 

 

Fonte: MORAES (2019, p.155) 

José Gustavo Julião de Camargo, docente da Universidade de São Paulo propôs uma 

forma de escrever para a viola caipira semelhante à de Ascendino Theodoro Nogueira. Porém, 

em vez de uma clave de Fá e Sol, se utilizou de duas claves de Sol, separando os pares de 

cordas. O momento em que se toca os pares oitavados, ou seja, (terceiro, quarto e quinto pares) 

localiza-se na pauta inferior do sistema, o momento que se toca somente uma corda individual 

entre os pares inclusive o primeiro e segundo pares em uníssono, na pauta superior. Em 

entrevista informal com o compositor e violeiro: 

Nossa proposta, tendo em vista as peculiaridades das disposições das cordas no 

instrumento, consiste em organizar a notação em duas claves, na procura de uma 

maior fidelidade à notação das alturas, bem como evidenciar as possibilidades de 

instrumentação no instrumento. A Viola Caipira tem cinco ordens de cordas duplas, 

sendo três destas afinadas em oitavas e outras duas em uníssono. Na clave superior 

temos a notação individual das Primas, Requintas, Turina, Contra-turina, Toeira, 

Contra-toeira, Canotilho e Contra-canotilho. Na clave inferior temos a notação das 

cordas em oitavas: Turina/Contra-turina, Toeira/Contra-toeira e Canotilho/Contra-

canotilho. (MORAES, 2019, p. 157) 
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Figura 13. Trecho de Revoredo, Julião de Camargo, 2013 

 

Fonte: MORAES (2019, p.158) 

Como não há ainda uma escrita como base para a viola caipira e cada compositor e 

violeiro escreve à sua maneira, é comum encontrarmos em métodos e impressos e partituras de 

viola uma espécie de bula para direcionar o leitor sobre a forma que o compositor organizou a 

escrita e os códigos usados, fazendo com que o intérprete consiga decodificar a sua obra.  

Na busca por elevar questões técnicas e interpretativas para a viola caipira, o professor, 

compositor e pesquisador Ivan Vilela inovou ao trazer para o instrumento a técnica das dez 

cordas, uma sofisticação até então inexplorada. Ivan Vilela inclusive gravou um disco chamado 

Dez Cordas, nome que se refere à forma como ele pensa o instrumento em suas composições e 

arranjos.  

A técnica das 10 cordas foi batizada e desenvolvida pelo violeiro, compositor e 

pesquisador Ivan Vilela, porém, seu uso já era sugerido pelo Renato Andrade, em 

algumas de suas performances, mesmo que o violeiro obtivesse esse efeito mais como 

uma consequência do posicionamento de sua mão direita do que como uma escolha 

consciente. Nota-se que as cordas que formam os pares superiores da viola (3º, 4º e 5º 

pares) têm timbres diferentes por serem de constituição diferente (uma lisa e outra 

encapada), além de serem afinadas em oitavas. Percebendo isso, Renato e 

posteriormente Ivan, exploraram essas características em suas composições e arranjos. 

Andrade, por exemplo, a utilizava para imitar na viola a extensão da harpa paraguaia. 

Vilela a desenvolveu de modo a completar melodias e aumentar a extensão melódica 

e harmônica do instrumento, ou para obter timbres diferentes. Trata-se de uma técnica 

sutil e ao mesmo tempo complexa, mas que quando dominada pode trazer inúmeras 

possibilidades para o violeiro. (EBBECKE apud MORAES, 2019, p. 159) 

 

Para atingir sucesso na execução da técnica, basta trabalhar com a movimentação das 

articulações da mão direita ora para baixo, ora para cima. De acordo com Marina Ebbecke:  
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Para atingir apenas a corda lisa, que fica em cima, no par, basta um movimento 

descendente do polegar, inclinando levemente o ângulo da mão direita de modo que 

a articulação fique acima do par. Para atingir apenas a corda encapada do par, ou seja, 

a corda inferior, é necessário um movimento ascendente do dedo indicador, médio ou 

anelar. Podem-se usar os três juntos no caso de acordes, ou dois no caso de duetos. 

Para destacar a corda grave, esses dedos devem estar abaixo ou na altura do(s) par 

(es). (EBBECKE apud MORAES, 2019, p. 161) 

 

Figura 14. Pontos de articulação dos dedos 

 

Fonte: EBBECKE apud MORAES (2019, p. 162) 

Com uma nova técnica, temos um outro fator, o dilema de como escrever para essa nova 

forma de tocar. Vilela e seu aluno Igor Aguilar chegaram à conclusão de que utilizar os símbolos 

de arcadas de instrumentos de cordas friccionadas poderia ser uma boa saída (MORAES, 2019). 

 

Figura 15. Trecho de Pescador, de Ivan Vilela 

 

Fonte: MORAES (2019, p. 163) 

 

 Vale ressaltar que essa simbologia também é utilizada para os instrumentos de cordas 

dedilhadas, como violão, guitarra elétrica, bandolim, para indicar a direção da palhetada, ou 
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seja, para baixo ou para cima. Como exemplos, vejamos na imagem abaixo um excerto de um 

estudo para Mandolin e outro para guitarra elétrica. 

 

Figura 16. Odell, Method for Mandolin, (p. 34) 

 

Fonte: MORAES (2019) 

 

Na busca de expandir ou de deixar claras as intenções composicionais ao intérprete, o 

compositor e violeiro Reinaldo Toledo segue conceitos semelhantes aos de Ivan Vilela. Toledo, 

em algumas de suas composições, pensa nas cordas separadamente, porém, ao escrever, utiliza 

símbolos diferentes, ponto e acima um traço, uma espécie de Staccato e Tenuto 

simultaneamente.  

 

Figura 17. Estudo “Número 5” para viola brasileira 

 

Fonte: Reinaldo Toledo (2019)13 

 
13 Toledo afirma em entrevista que há um erro no texto explicativo na partitura publicada pela Funarte, as palavras 

“inferiores” e “superiores” estão trocadas. Segundo o violeiro, o texto citado na figura 17 deste trabalho 

corresponde à explicação correta (MORAES, 2019). 
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Toledo relata em entrevista que: 

A princípio pensei em criar um símbolo, duas linhas paralelas representando o par de 

cordas, mas eu não tinha e não tenho conhecimento técnico de computação para tal 

feito. Então, pensei em procurar algum símbolo pronto dentro do programa de edição 

que usei, o Finale, que fosse parecido e que pudesse representar a intenção da técnica 

usada. Isso foi em março e abril de 2014. Atualmente não uso mais o programa Finale, 

não sei te dizer onde encontrei esse símbolo dentro do programa. Lembro-me que 

quando o encontrei, pensei que fosse algum símbolo de dinâmica, algum staccato, 

talvez esteja nessa categoria, então ele foi o símbolo mais próximo que encontrei com 

o que tinha imaginado no começo. (TOLEDO apud MORAES, 2019, p. 165) 

Toledo tentou resolver com um símbolo gráfico as indicações de cordas separadas. 

Essa foi uma solução temporária e o compositor ressalta que, se usado repetitivamente, em 

determinados trechos, dificulta a leitura musical. Além disso, é um sinal que possui outra 

finalidade no contexto diferente da sua notação. Outra simbologia utilizada por Toledo pode 

ser verificada na figura seguinte. Toledo deixa clara a digitação da mão direita e esquerda, e 

quais os pares de cordas a serem tocados. Os números ao lado das notas, representam a digitação 

da mão esquerda; as letras (p, i, a), digitação da mão direita; e os números em círculos, as cordas 

em que devem ser tocadas. 

 

Figura 18. Estudo “Número 5” para viola brasileira 

 

Fonte: Reinaldo Toledo (2019) 

  

César Petená utiliza a partitura/tablatura da mesma forma que o fazem os violeiros 

citados anteriormente. Porém, ao registrar as cordas separadas, ele utiliza a forma textual. Na 

imagem abaixo, Petená vale-se dos sinais que Vilela empregou em seus registros 

composicionais para notar a corda separada entre os pares. Entretanto, o significado é diferente. 

Petená usa os mesmos sinais para notar a direção da mão, mão para baixo ( )para cima ( ) 
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Figura 19. Trecho de Água Grande 

 

Fonte: Moraes (2019) 

 

Figura 20. Trecho de Água Grande 

 

Fonte: Moraes (2019) 

 A viola caipira carrega em sua história a diversidade de formatos físicos, 

afinações, toques, relacionados a eventos religiosos e manifestações populares do povo. As 

rodas de viola, e outras reuniões como a dança do Cururu, Catira e São Gonçalo, as Folias de 

Reis, procissão do Divino, as duplas caipiras, entre outras. Devido ao seu reenraizamento no 

Brasil, atualmente, desperta o interesse de compositores e instrumentistas, sendo utilizado em 

outros gêneros musicais como a roda de choro, o samba, o forró, o rock, o frevo e as salas de 

concerto. 

 Com o passar do tempo, a viola caipira precisou estabelecer um sistema de 

notação para registrar seus arranjos e composições, para disseminá-las da forma escrita. Com o 

surgimento dos cursos voltados ao instrumento, percebe-se que houve uma mudança 

considerável na forma de tocar, tanto no que concerne às questões técnicas, harmônicas e 

melódicas, quanto às sutilezas do instrumento. Com essa mudança, foi, portanto, necessário 

estabelecer uma escrita que indicasse ao intérprete ou ao aluno a correta maneira de se executar 

as composições e arranjos. A tablatura foi e é a notação hegemônica utilizada por muitos 

violeiros que compõem para a viola caipira.  
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 A tablatura indica o local exato em que se dispõe a nota ou acorde a ser tocado. Além 

disso, por ser uma escrita objetiva e clara, facilita o ensinamento àqueles que não estão 

familiarizados com a partitura. Outra vantagem da tablatura é possibilitar que o violeiro possa 

transpor para tons acima ou abaixo, independentemente da composição original da obra. Se o 

compositor pensou a obra na afinação em cebolão Mi maior e os violeiros utilizam a cebolão 

em Ré maior, toca-se um tom abaixo, ou vice-versa, lendo naturalmente a tablatura sem 

dificuldade. Essa facilidade não ocorre com a partitura, pois teríamos que alterar a armadura de 

clave. 

Compositores que não tocam o instrumento, mas que compõem para viola caipira, 

utilizam a partitura, sem o recurso da tablatura, por desconhecimento ou em busca de clareza 

entre o compositor e o intérprete. 

         Identificamos que para a notação da viola caipira, é utilizada a tablatura espanhola. 

Nota-se que não há um consenso sobre como escrever para o instrumento. Cada compositor 

escreve à sua maneira buscando inovar ou estabelecer uma escrita que abranja todas as 

particularidades instrumentais. 

Diante disso, resta a dúvida: será que a escrita para viola caipira teria que se estabelecer 

como a de outros instrumentos de cordas dedilhadas?  

         Não está no escopo deste trabalho definir alternativas ou soluções, o intuito é apresentar 

o que já foi desenvolvido sobre o assunto da notação para viola caipira. Existe um hiato a ser 

preenchido na melhoria da comunicação entre o compositor e o intérprete de viola caipira a 

respeito da reprodução, sobre como tocar e extrair os sons do instrumento da maneira imaginada 

pelo compositor. 

A viola caipira possui uma diversidade enorme, seja no quesito do próprio instrumento 

(no material utilizado na sua confecção, no material das cordas, nos diversos tipos de afinações 

etc.), seja na notação, sonoridade e nas técnicas interpretativas: amplitude esta que se reflete na 

variedade marcante de sua nomenclatura, assunto que trataremos no próximo subcapítulo. Há 

muito a ser explorado sobre o instrumento, trabalho este que deve ser realizado conjuntamente 

entre intérpretes e compositores. 

2.3.1. Terminologia: viola, viola caipira e viola brasileira 

O termo “viola brasileira” tem sido muito utilizado em substituição ao termo “viola 

caipira” pelos compositores, instrumentistas e professores de viola (instrumento de cordas 

dedilhadas). Segundo Roberto Corrêa (2019), isso gera um problema de classificação e 
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organização desses instrumentos, pois a viola caipira tem características físicas, linguagens, 

contexto social e geográfico diferentes de outras violas que existem pelo Brasil.  

Então, como podemos chamar de “viola brasileira” a “viola caipira” conhecida 

popularmente no Brasil, largamente difundida a partir das gravações e do rádio? E as demais 

violas, tais como as violas de buriti, de cocho, caiçara, machete, cabaça, dinâmica, não são 

brasileiras? (MORAES, 2020).  No que se refere à geografia, temos a viola do Sul, do Valdir, 

e a do Nordeste, do Adelmo, que possuem linguagens musicais diferentes. Em conversa 

informal com alguns compositores e violeiros, a justificativa está na ascensão da viola caipira 

ao transitar por diversos gêneros musicais, não se restringindo à música caipira. É evidente que 

o termo “viola caipira” limita ou sugere que o instrumento é capaz somente de produzir música 

dentro deste segmento. Com a expansão técnica e interpretativa que a viola alcançou nas últimas 

décadas, o termo “viola caipira” não corresponde mais às suas produções. 

Dito isso, alguns compositores como Ascendino Theodoro Nogueira e César Guerra 

Peixe, já na década de 1960, aderiram ao termo viola brasileira em detrimento do termo viola 

caipira, provavelmente porque havia um preconceito sobre o caipira e o tipo de música atribuído 

a esse personagem social, além da forma como os violeiros tocavam: de forma rude, sem 

técnica, algo que não era bem-visto pelos eruditos da época. Nogueira considera “viola 

brasileira” o instrumento de 10, 11 e 12 cordas usado pelos cantadores populares, tanto no 

Nordeste como no Centro-sul (DIAS, 2012). 

Definição encontrada na gravação do LP “Viola Brasileira”, Sete Prelúdios e o 

Concertino de Ascendino Theodoro Nogueira tendo como solista o violonista Antônio 

Carlos Barbosa Lima, pela gravadora Chantecler 1963. Embora Nogueira tenha 

escrito que “Sendo o instrumento predileto do nosso caipira ou sertanejo, batizei-a 

com o nome de viola brasileira” (1963), chamar a viola de "brasileira" e não "caipira" 

no título da obra foi também uma escolha visando a maior aceitação da crítica e 

apreciadores do gênero clássico. Sugestão feita por Biaggio Baccarin (diretor artístico 

da gravadora Chantecler na época em que as obras foram lançadas) e aceita de 

imediato por Ascendino. De qualquer forma, para nenhuma distorção de identidade, 

na contracapa do disco o folclorista Rossini Tavares de Lima utiliza os dois termos: 

Viola Brasileira ou Caipira. (PETENÁ, 2017, p. 13, 16) 

Com a nova geração de violeiros produzindo amplamente em gêneros que saem do 

âmbito caipira, com uma linguagem musical diversificada, podemos dizer que tal fato faz com 

que o termo viola caipira não seja capaz de abranger a produção musical associada à viola. 

Violeiros como Fernando Deghi, Gisela Nogueira, Ivan Vilela, João Paulo Amaral, Vinícius 

Muniz, Arnaldo Freitas e Neymar Dias utilizam o termo “viola brasileira”. Já Roberto Corrêa e 

Gisela Nogueira preferem “viola de arame”. Portanto, esses violeiros tentam com essa proposta 

sair do termo específico “caipira”, historicamente atrelado ao instrumento, aderindo a um termo 
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genérico e abrangente, “viola brasileira” ou “viola de arame”. Logo, é possível afirmar que “os 

indicativos de lugar como (nordestina, braguesa, terceirense, brasileira) de uma cultura (caipira, 

fandango) ou de material (bambu, cabaça, arame), delimitam características que apontam para 

uma simbologia, uma identidade cultural” (DIAS, 2012, p. 205). 

Haja vista a complexidade terminológica aqui exposta, buscamos entender através da 

ciência da informação, mais especificamente a partir do conceito de Terminologia, uma saída 

para a organização do termo viola, encontrado em diversos instrumentos de cordas dedilhadas 

no Brasil. 

 O conceito de “termo” é considerado a unidade mínima da terminologia (ISO 704; ISO 

1087-1). Mais especificamente, o termo seria uma designação que corresponde a um conceito 

em uma linguagem de especialidade. É um signo linguístico que difere da palavra, unidade da 

língua geral, por ser qualificado no interior de um discurso de especialidade. Na terminologia, 

os conceitos são elaborados por meio de linguagem natural para definir termos do discurso 

especializado. É considerado como uma das chaves de acesso para o mundo das ciências e das 

técnicas. Constitui, para os especialistas, vocabulário essencial para uma comunicação eficaz, 

pois por meio dela se tem contato inicial com a linguagem de determinada área do saber para 

transformá-la em conhecimento.  

A Terminologia (com “T” maiúsculo), seria o campo (área) de estudo que trata dos 

termos utilizados em situações de comunicação técnico-científica. Exemplo: estudo dos Termos 

de arte (procedimental). A terminologia com “t” minúsculo seria o conjunto de palavras comuns 

a uma área científica, técnica ou tecnológica (conjunto de termos). Um exemplo: a terminologia 

das artes; a terminologia da química etc.  

A Terminologia é tão antiga quanto à linguagem humana. Desde os tempos remotos, 

o homem dá nome às coisas, aos animais, às plantas, às fontes naturais de alimentação 

e sobrevivência, aos instrumentos de trabalho, aos artefatos para defesa pessoal, às 

peças do vestuário, em suma, a tudo que lhe está à volta. Em um mundo multilíngue 

e no contato entre civilizações, sente-se a necessidade de compreender o universo 

nomeado por outros homens e começam, então, a compilar palavras, relacionar 

conteúdos e identificar equivalentes. Nascem os dicionários bilíngues e obras 

similares nos quais os termos [...] ocupam lugar de destaque. (BARROS, 2004, p. 28) 

 

O termo viola designa uma série de instrumentos de cordas friccionadas e dedilhadas 

com tamanhos, formas, encordoamentos e modos de tocar distintos. As múltiplas maneiras de 

nomear a viola (instrumento de cordas dedilhadas) têm relação com a questão geográfica e o 

contexto cultural no qual ela se insere.  
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A falta de definição e classificação do termo viola dificulta a sua identificação nos 

registros encontrados, justamente por não relatarem com exatidão qual seria a viola em questão. 

Ou seja, ao utilizarmos apenas o termo viola, não sabemos com exatidão se é a viola de arco, 

viola da gamba, viola de arame ou a viola caipira. Temos outros instrumentos de cordas 

friccionadas, não pertencentes à família das cordas dedilhadas, que recebem o nome de viola, 

como por exemplo, a viola de arco (comumente tocada em orquestra), a viola da gamba, a viola 

da braquio. 

Da mesma forma, relatos de viajantes estrangeiros do século XIX pelo Brasil citam o 

instrumento viola, mas sem precisar detalhes de modo a permitir uma identificação de 

suas características, mesmo que parcial. O que ocorre é que a palavra viola por si só 

se refere a vários tipos de instrumentos, desde os cordofones de cordas dedilhadas aos 

de cordas friccionadas, dificultando um maior entendimento de qual instrumento estão 

se referindo. Embora na documentação do período colonial, assim como nos relatos 

de viajantes do século XIX, não encontremos referências descritivas dos instrumentos 

designados por “viola”, é frequente nos relatos verificar a sua presença como 

instrumento acompanhador de cantos sacros e profanos. Tal fato nos sugere a 

ocorrência da viola de cordas dedilhadas, pois esta permite a construção de acordes 

para o acompanhamento. (CORRÊA, 2019, p. 9)   

A fim de se obter uma melhor compreensão das violas encontradas no Brasil, podemos 

dividir as violas brasileiras em dois grupos: as violas que se encordoam com cordas singelas, 

duplas ou triplas de metal, de cinco ordens ou de seis ordens14, e as violas que se encordoam 

com cordas de nylon simples como é o caso da viola de cocho e buriti. Corrêa ressalta que: 

As violas de cordas dedilhadas brasileiras da atualidade possuem, em sua maioria, 

cinco ordens de cordas metálicas. Temos ainda dois outros tipos de violas no Brasil 

que não se encordoam com arame. A viola-de-cocho (de cinco ordens), encontrada 

nas práticas musicais de alguns municípios dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul encordoadas com cordas de náilon ou tripas de animais; e a viola-de-buriti (de 

quatro ou de cinco ordens), encontrada, da mesma forma, em localidades da região 

centro-norte, também encordoadas com náilon. É importante destacar ainda, que, no 

Brasil, diferentes instrumentos podem ser designados por viola, a saber: viola (violão), 

viola (cinco ordens de cordas, singelas, duplas ou triplas), viola-de-doze-cordas (seis 

ordens de cordas duplas), viola-de-doze-cordas (cinco ordens de cordas sendo três 

ordens duplas e duas triplas), viola (de arco) e viola (violão-de-7-cordas). (CORRÊA, 

2019, p. 9) 

O termo “viola brasileira”, desacompanhado de outros termos especificadores, gera um 

problema que dificulta a classificação de cada um desses instrumentos, pois prejudica a 

compreensão das suas particularidades e a identificação de suas origens. 

O fato desta variedade de instrumentos, diferentes em estruturas, detalhes e inserção 

cultural, ser designada genericamente por viola gera confusões e dificulta o trabalho 

 
14 Sobre a viola de 12 cordas, de cinco ordens e de seis ordens, presentes há muito tempo no Brasil, inclusive nas 

primeiras gravações, sugiro a leitura da monografia de Ernestino Ciambarella Junior (2017).   
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de classificação. É um conjunto que não fecha e não deve fechar nunca, pelo 

dinamismo próprio da cultura. No entanto, buscar uma certa ordem traz benefícios 

para se ter maior precisão na identificação de cada um dos instrumentos e se 

compreender melhor suas particularidades. É neste sentido que avançamos tendo 

como foco as violas brasileiras de cinco ordens de cordas dedilhadas. Trata-se de um 

conjunto de instrumentos de tradição oral onde o aprendizado e o repasse de repertório 

se dava por observação/imitação e cujo processo de escolarização e de escrita musical 

é bem recente. (CORRÊA, 2019, p. 9) 

 É fato que o termo viola caipira se consagrou por meio do mercado fonográfico 

com Cornélio Pires, o principal expoente a bancar as primeiras gravações de inúmeras duplas 

caipiras do interior paulista. Tal fato, fez com que o instrumento se consolidasse e a produção 

musical da viola caipira girasse em torno desse segmento.  

Um ou outro instrumentista e compositor seguiu pela linha erudita, como, por exemplo, 

Ascendino Theodoro Nogueira, que compôs peças para viola brasileira, termo utilizado em 

substituição à viola caipira, para uma aceitação maior do mercado de música erudita, conforme 

dito anteriormente. Essas composições não alcançaram a mesma projeção da música caipira 

com as duplas e os programas de rádio da época. 

 Um fato interessante é que as instituições de ensino superior público e privado 

ofertam em sua grade curricular o bacharelado em viola (instrumento de cordas dedilhadas), 

referindo-se ao mesmo instrumento com o uso de termos diferentes. A Universidade de São 

Paulo, campus capital, ministrado pelo professor Ivan Vilela, e o campus interior, em Ribeirão 

Preto, ministrado pelo professor Gustavo Costa, possuem cada qual um curso para viola, porém 

na capital o instrumento denominado “viola brasileira” e em Ribeirão Preto “viola caipira”. Já 

a Faculdade Cantareira, instituição particular, oferta o curso de bacharel em “viola caipira”, 

ministrado pelo professor João Paulo Amaral. 

De todo modo, o uso do nome “viola caipira”15 não corresponde à produção musical nos 

dias de hoje, pois, conforme mencionamos neste capítulo, o músico que toca viola não se 

restringe a produzir música caipira. A viola está presente em todo tipo de gênero musical (pop, 

rock, samba, choro, música regional, popular ou erudita etc.). A maioria dos violeiros16 

(podemos citar: Ivan Vilela, Neymar Dias, João Paulo Amaral, Reinaldo Honório, Arnaldo 

Freitas e Vinícius Muniz) tem utilizado a nomenclatura “viola brasileira” por entenderem ser a 

mais adequada à produção musical de viola na atualidade. 

A preferência por utilizar “viola brasileira” gera uma espécie de confusão etimológica. 

Para a ciência da informação, soa como um termo geral para definir as diversas violas 

 
15 Roberto Corrêa, Ricardo Vignini e Índio Cachoeira denominam o instrumento “viola caipira” em seus discos.  
16 Vide discos elencados nas referências.  
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espalhadas pelo Brasil. Viola brasileira é a designação genérica de uma categoria diversificada 

dos cordofones de mão com caixa de ressonância (em forma de 8), braço e ordens de cordas 

simples, duplas e às vezes triplas dependendo da região. 

Com o estudo da ciência da informação voltado à terminologia, pretendemos aqui 

classificar os termos relacionados à viola. 

Para Maria Teresa Cabré: 

A terminologia, como indicamos, é o fator privilegiado, embora não seja o único, de 

representação do conhecimento especializado. O grau de especialização de textos 

especializados varia sua densidade terminológica: quanto maior o nível de 

especialização, maior a espessura da terminologia. Portanto, se as unidades 

terminológicas são o modo privilegiado de expressão do conhecimento especializado, 

podemos dizer que sua primeira função é representar o referido conhecimento. Cada 

unidade terminológica corresponde a um nó cognitivo dentro de um campo de 

especialidade, e o conjunto dos referidos nós conectados por relações específicas 

(causa-efeito, todo-parte, contiguidade, anterioridade-posterioridade etc.) constitui a 

representação conceitual da referida especialidade. Nesse caso, não há dúvida de que 

a terminologia é uma maneira de representar a realidade especializada. (CABRÉ, 

1999, p. 238, tradução nossa)
17

 

A terminologia nasce de uma necessidade científica de unificar, classificar e comunicar 

universalmente sobre diversos domínios. A falta de muitas décadas de reflexão sobre a 

coerência da teoria e suas devidas aplicações é explicada pelas próprias características da 

origem da teoria terminológica. Com efeito, as primeiras atividades relacionadas à 

padronização da terminologia surgem dos cientistas que precisam estabelecer formas unificadas 

de comunicação para seus usos profissionais.  

Surgem, assim, as nomenclaturas nas ciências naturais e experimentais, e as formas 

padronizadas. Logo depois, as necessidades das trocas comerciais causadas pelo início da 

industrialização levam à elaboração de regulamentos de produção, principalmente para uso 

interno, para racionalizar a produção e, em seguida, em um escopo mais geral, para facilitar as 

relações de troca. 

 Esses regulamentos são o precedente mais claro do que as regras serão mais tarde. A 

partir daí, evidencia-se que um regulamento isolado sobre produtos é passível de se tornar 

inoperante se não for acompanhado por um regulamento sobre a linguagem que os designa. 

 
17 No original: La terminología, como hemos indicado, es el factor privilegiado, aunque no el único, de 

representación del conocimiento especializado. El grado de especialización de los textos de especialidad hace 

variar la densidad terminológica de los mismos: a mayor nivel de especialización, mayor espesor terminológico. 

Por ello, si las unidades terminológicas son el modo privilegiado de expresión del conocimiento especializado, 

podemos decir que su primera función es la de representar dicho conocimiento. Cada unidad terminológica 

corresponde a un nudo cognitivo dentro de un campo de especialidad, y el conjunto de dichos nudos conectados 

por relaciones específicas (causa-efecto, todo-parte, contigüidad, anterioridad-posterioridad, etc.) constituye la 

representación conceptual de dicha especialidad. Si ello es así no cabe duda de que la terminología es una forma 

de representar la realidad especializada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cordas
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Portanto, a padronização industrial é revelada como uma atividade intimamente ligada à 

terminologia.  

A Revolução Industrial, durante o século XIX, que promove definitivamente a 

cooperação internacional, cria a necessidade de unificar alguns sistemas de produção, medidas, 

pesos e outros aspectos sujeitos a troca (e, com eles, também a terminologia), confirmando a 

crescente importância da normalização terminológica como prática que permite reduzir 

diferenças e favorecer a comunicação de base econômica. Parece óbvio, então, que se a 

comunicação internacional passou a exigir a normalização de objetos e atividades, também, de 

forma correlata, a normalização de denominações, no sentido de reduzir possíveis variedades 

em busca de padronização seria totalmente inevitável. Até agora, a padronização da 

terminologia possuía uma estrutura única: a uniformização da comunicação internacional 

principalmente voltada a questões industriais (CABRÉ, 1999).  

Note que a terminologia tem como objetivo padronizar o conhecimento em âmbito 

mundial. No nosso caso, enfocamos as distintas violas nacionais, valendo ressaltar que fora o 

Brasil, até onde se sabe, apenas Portugal utiliza o termo “viola” para designar um instrumento 

de cordas dedilhadas. Por isso, é possível concluir que não há uma universalização do termo 

“viola caipira”, de modo que suas derivações, tais como a viola de buriti ou a viola de cocho, 

são utilizadas somente no Brasil. 

Nas figuras a seguir pode-se observar os tipos de viola, de acordo com a região de 

Portugal, e na sequência, de acordo com as regiões do Brasil. 

 

Figura 21. Tipos de viola, de acordo com a região de Portugal 

 

Fonte: MIRANDA (2016, p. 17) 
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Figura 22. Tipos de viola, de acordo com a região do Brasil 

 

Fonte: MIRANDA (2016, p. 19) 

Pode-se observar que as violas brasileiras se alocaram por diversas regiões, tal como as 

violas portuguesas, outro fator notório é que há muitas semelhanças quanto à construção em 

ambas as violas, exceto as violas de cocho e buriti, sobre as quais não se sabe ao certo a 

hereditariedade. Nota-se que as violas brasileiras recebem o nome de acordo com o material 

que as constitui, associadas à região ou à função que exercem no interior de uma comunidade 

local.  

Contudo, a terminologia nos traz à luz os seguintes questionamentos acerca dos termos 

em análise. Viola: Instrumento; Caipira: Propriedade; Termo: Viola Caipira; pois um termo 

pode ser formado por mais de uma palavra. Viola (Termo Genérico - TG); ou seja, representa 

nesse caso uma série de instrumentos de cordas tanto dedilhadas como friccionadas. Viola 

Caipira (Termo Específico - TE), pois é um tipo de instrumento existente no Brasil. A relação 

entre o TG viola e o TE viola caipira é hierárquica do tipo gênero-espécie, pois viola caipira é 

uma espécie de viola. 

Seria um termo relacionado se este formasse uma relação associativa com o termo Viola. 

Existe uma relação associativa quando uma conexão temática pode ser estabelecida entre os 

conceitos em virtude da experiência. Algumas relações associativas são estabelecidas em razão 

de sua proximidade no espaço e no tempo. Tais relações envolvem matéria-prima – produto, 

ação – equipamento/instrumento, quantidade – unidade, material – propriedade, material – 

estado, matéria/substância – propriedade etc. (ISO 25964). 
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Num tesauro18 temos três tipos de relações:  

a) Hierárquicas – Partitiva (relação entre o todo e suas partes);  

b) Equivalente – Termos que representam o mesmo conceito em línguas diferentes; 

c) Associativa – um par de conceitos que não estão relacionados hierarquicamente, mas 

têm forte conexão semântica. 

Assim, o termo “viola caipira” é brasileiro, mas nem toda viola brasileira é caipira.  

Portanto, do ponto de vista terminológico, não é adequado utilizar o termo “viola brasileira” 

quando nos referimos à viola caipira, pois “viola brasileira” seria uma designação genérica, 

referindo-se a diversos tipos de viola de cordas dedilhadas existentes no Brasil. Deste modo, 

será difícil designar um só termo que contenha todas as identidades culturais do instrumento, 

mesmo sabendo que os sentidos evocados pela palavra “caipira” não correspondem à produção 

musical da nova geração de violeiros.  

 Não pretendemos definir alternativas ou soluções definitivas acerca do termo “viola 

caipira”, o intuito é discutir as possibilidades de classificação e organização, enquanto 

propomos uma reflexão sobre os caminhos terminológicos trilhados na criação e difusão do 

instrumento, visando facilitar a comunicação em torno da viola. Por fim, apenas saberemos 

sobre a eficácia do termo “viola brasileira” com a eventual consagração de seu uso nas próximas 

décadas. 

 

2.3.2.  A escolarização do violeiro na atualidade 

Durante o levantamento bibliográfico, encontramos o trabalho de Renato Cardinali 

Pedro (2019), no qual o autor realizou uma revisão bibliográfica sobre a produção de viola de 

dez cordas. Ao enfocar o ensino da viola no sul do Brasil, Pedro (2019) encontrou poucas 

produções acerca do tema. Sendo assim, o autor recorreu a publicações sobre viola caipira, 

categorizando em seguida as produções encontradas a fim de organizar cronologicamente: 

a)  métodos para o instrumento;  

b) produções acadêmicas sobre a viola de dez cordas;  

c) viola de dez cordas e a educação musical.  

Segundo o autor, “os estudos concentram suas abordagens em diferentes ênfases: 

técnico musical, histórico musicológico, analítico-musicológico, etnográfico” (PEDRO, 2019, 

p. 36). A partir da revisão de literatura, o autor constatou que “poucos são os trabalhos que 

 
18 Grande acervo de palavras concernente a um campo do conhecimento e acompanhadas da clara descrição dos 

conceitos a que se referem. 
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abordam os processos ou discorrem sobre o ensino e aprendizagem musical da viola na 

atualidade. Os trabalhos indicam estabelecer uma certa distância desta relação, em especial 

quando o foco estaria no educando, o sujeito que aprende o instrumento” (Ibidem).  

Miranda (2016) elenca uma série de acontecimentos em meados do século XX que ele 

denominou de “antecedentes”, fatores que culminaram no avivamento19 da viola caipira e 

consequentemente na sua escolarização, de modo direto ou indireto. Tais eventos datam de a 

partir de 1959 – quando surge a primeira publicação do método de viola caipira da dupla Tonico 

e Tinoco, lançado pela Editora Prelúdio –, até o surgimento do primeiro curso de viola caipira, 

oferecido pela escola de música de Brasília, em 1985.  

A partir do levantamento realizado por Miranda (2016), apresentaremos um quadro 

sobre alguns pontos de destaque do uso da viola, tomando como ponto de partida a segunda 

metade do séc. XX, a fim de apresentar alguns usos da viola na música brasileira que colaboram 

para a intensificação do seu processo de escolarização ao final do séc. XX e início do séc. XXI.  

1959 É publicado o primeiro álbum impresso de repertório ligado à viola caipira no 

Brasil, intitulado “Método prático para vióla” [sic] e atribuído à dupla Tonico & 

Tinoco, pela Editora Prelúdio. 1960 Gravação do primeiro LP instrumental de viola, 

gravado pelo violeiro Julião e intitulado “Viola Sertaneja em Alta Fidelidade” (RCA), 

que representa o marco inaugural do segmento instrumental de viola, mas ainda ligado 

ao gênero sertanejo. Após Julião, violeiros como Bambico, Gedeão da Viola, Tião 

Carreiro, entre outros, figuraram em trabalhos desse tipo, interpretando músicas do 

cancioneiro ou composições autorais com o instrumento. 1960 Lançamento de 

“Pagode em Brasília” (Teddy Vieira/Lourival dos Santos), considerado o primeiro 

“pagode sertanejo”, ou “pagode de viola”, registrado em áudio. O pagode foi, para a 

época, um ritmo inovador consagrado por Tião Carreiro
 
que, formando dupla com 

Pardinho, combinou de forma única o casal de instrumentos viola e violão. O pagode 

influenciou – e ainda influencia – as novas gerações de tocadores, além de popularizar 

definitivamente a viola e o violeiro como protagonistas do estilo. 1963 É lançado o 

LP Viola Brasileira (Chantecler), com composições instrumentais de Ascendino 

Theodoro Nogueira, interpretados por Carlos Barbosa Lima. O feito registrou os sete 

prelúdios para a viola solo e o Concertino para viola e Orquestra do compositor, 

inaugurando a relação da viola caipira com a música de concerto. Esse feito também 

representa a inauguração da escrita musical para a viola brasileira. 1966 Destaque, em 

rede nacional de televisão, das performances de Heraldo do Monte na viola, 

integrando o Quarteto Novo, e de Jair Rodrigues na interpretação da canção 

“Disparada” (Geraldo Vandré/Théo de Barros). A canção, aclamada no Festival de 

Música na TV Record, marca a apropriação do universo da tradição rural nas canções 

de protesto, executada por compositores musicais urbanos influenciados pelos 

elementos da cultura popular. 1967 Fundação da Orquestra de Viola de Osasco por 

Marino Cafundó. Trata-se da primeira das orquestras de violas brasileiras, formada 

por grupo de violeiros devotos da cidade de Osasco (SP). Ganhou notoriedade em 

apresentação realizada em 1979, no Teatro Municipal de São Paulo, com Sérgio Reis 

e Cacique & Pajé, além de Tonico & Tinoco. 1977 O violeiro Renato Andrade lança 

seu primeiro álbum instrumental, “A fantástica viola de Renato Andrade” 

(Chantecler), com estilo mesclando a referência à música erudita com o imaginário da 

música caipira, inserindo de forma lúdica e virtuosística a viola no ambiente de 

 
19 Corrêa utiliza o termo “avivamento” ao referir-se a esse processo ocorrido desde a segunda década do século 

XX (CORRÊA, 2014, p. 41). 
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concerto. 1977 A cantora Elis Regina lança um disco em que interpreta a canção 

“Romaria”, de Renato Teixeira, popularizando essa composição que aborda a temática 

devocional caipira. 1985 Lançamento do disco “Instrumental 1”de Almir Sater, com 

destaque para a faixa “Luzeiro”, que foi utilizada como trilha sonora da abertura do 

programa Globo Rural, marcando um feito duplo: a consagração de um estilo único 

ligado à técnica instrumental da viola, mesclando elementos musicais sertanejos, 

fronteiriços, norte-americanos e concertistas; e o início da consolidação midiática de 

um novo estereótipo ligado à figura do violeiro. 1985 Criação do curso de viola caipira 

no programa de Escola de Música de Brasília, instituição vinculada à Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SE-DF). Trata-se do primeiro curso dedicado 

ao instrumento em um Centro de Educação Profissional (CEP). (MIRANDA, 2016, 

p. 53-55, grifo do autor) 

Certamente esses antecedentes influenciaram uma grande parcela da geração de novos 

violeiros e os desdobramentos para que a viola caipira ganhasse atualmente seu espaço em salas 

de aula por todo o Brasil. Ademais não podemos deixar de mencionar o fato de que a viola 

caipira tem “sido adotada por violeiros de formação acadêmica, não necessariamente nascidos 

no interior, desvencilhados do estilo caipira e sertanejo e integrando-se a outros gêneros 

musicais, como: instrumento solista, MPB e o pop sertanejo” (TRAVASSOS, 2006, p. 117).  

De acordo com Miranda (2016), nos deparamos com outros fatores que alavancaram a 

ascensão do instrumento em âmbito escolar: 

1) ao desenvolvimento da performance instrumental para este instrumento, 2) à 

extrapolação dos limites culturais ligados ao universo da viola e 3) à difusão de sua 

produção nos centros urbanos pela produção fonográfica, consagração midiática e 

desenvolvimento de sua escrita. É importante lembrar que todos esses principais 

antecedentes estão inseridos em um contexto em que os violeiros cada vez mais 

correspondiam à crescente demanda pelo ensino intencional da viola, fomentada por 

esse contexto de divulgação do instrumento na urbanidade. Os anos 1960, período 

classificado pelo violeiro Roberto Corrêa (2014) como “avivamento” da viola, guarda 

um período importante de gestação, para a posterior escolarização do instrumento, 

preparando terreno para a atuação mais consolidada de profissionais docentes. (p. 55) 

A partir da constatação de Miranda (2016), entendemos que esses desdobramentos 

levaram a viola caipira a alcançar o estágio em que hoje está, ou seja, de um instrumento versátil 

que transita por diversos gêneros musicais. Não podemos deixar de ressaltar o desenvolvimento 

da internet e as novas ferramentas tecnológicas que têm contribuído consideravelmente para a 

ampliação e diversificação dos usos da viola.  

Inicialmente, a tecnologia utilizada para a interação e assimilação de conteúdo, como 

bem descreveu Almir Sater, era o rádio e a fita K7. Posteriormente, mesmo que de modo 

informal, no que tange ao ensino de viola caipira, chegam as videoaulas em formato VHS, e 

depois o CD e o DVD.  

As vídeoaulas no formato VHS, popularizadas a partir dos anos 1980, foram 

substituídas pelo suporte do DVD e estas, cada vez mais, por produções 

disponibilizadas na internet, com a produção extensa e pulverizada de vídeos e áudios 

gravados de forma voluntária por milhares de diletantes conectados em rede. Este 
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ambiente virtual permite uma grande troca de informações digitalizadas em formatos 

de arquivos de texto (como partituras, tablaturas, métodos, livros, e-books), som e 

imagem, além de influenciar a atividade de alguns professores que já utilizam o 

recurso da videoconferência através de programas como Skype e Messenger 

(Facebook) para ministrar aulas à distância em tempo real com qualidades satisfatórias 

de som e imagem. (MIRANDA, 2016, p. 61) 

Atualmente, as redes sociais como o Facebook, o Instagram e o YouTube têm sido um 

dos grandes motores da disseminação de conteúdos musicais, sobretudo para a viola caipira. 

Em uma rápida navegação por essas plataformas digitais, é possível encontrar uma gama de 

professores de viola e violeiros ensinando o instrumento em videoaulas ou por meio de Lives. 

Somado a todos esses recursos tecnológicos que muitos professores de viola caipira e 

violeiros têm se utilizado para disseminar conteúdo, divulgar o seu trabalho como professor ou 

seu trabalho artístico, o crescente número de aplicativos para ajudar no desenvolvimento 

musical tem sido um grande aliado para o aprendizado no instrumento. Em busca realizada na 

Play Store e Apple Store, encontramos aplicativos de afinador, metrônomo, treinamento 

auditivo, Play Alongs, dicionário de acordes e, além destes aplicativos comuns a qualquer 

instrumento, encontramos o aplicativo Viola Caipira Acordes, idealizado por Rancho dos 

Matutos. O aplicativo é o único do gênero direcionado à viola caipira, e para usá-lo é necessário 

pagar; além disso, o aplicativo é programado para funções de afinador e dicionário de acordes. 

Segundo os criadores e desenvolvedores descrevem em seu site:  

Desenvolvido para auxiliar os interessados no estudo e na localização de acordes nas 

afinações mais utilizadas, como é o caso do Cebolão em Mi, Cebolão em Ré, Rio 

Abaixo e Rio Acima. Baixando o aplicativo, você não será surpreendido com 

atualizações, pois ele é completo. O APP também buscou explorar o potencial sonoro 

da viola através da identificação de acordes pouco utilizados nesse instrumento, como 

é o caso dos dissonantes, invertidos, diminutos etc. Dessa forma, cria-se a 

possibilidade de utilização da viola nos mais variados gêneros e segmentos musicais. 

A utilização do aplicativo é simples e intuitiva, basta escolher a afinação pretendida 

que o aplicativo lhe dará as afinações corretas dos pares de cordas soltas, em seguida 

clique em destro ou canhoto, feito isso, clique em ver acordes e pronto, faça em 

seguida a escolha do acorde que pretende pesquisar a digitação. O desenvolvimento 

desse aplicativo, que é único nos meios digitais, se deve a paixão de seus idealizadores 

pela viola caipira. Agora você já pode levar o seu dicionário de acordes de Viola 

Caipira para onde quiser de maneira fácil, dentro do seu bolso em seu Smartphone ou 

Tablet. (RANCHO DOS MATUTOS, 2020)20 

 Contudo, podemos dizer que o processo de digitalização do ensino musical como um 

todo estava acontecendo a passos largos, mesmo com todos esses recursos tecnológicos a nosso 

favor. Porém, com a pandemia da covid-19, iniciada em 2020, e especialmente em meados de 

2021, esse processo foi acelerado. Para que o ensino pudesse continuar, muitos professores 

 
20 Disponível em http://www.ranchodosmatutos.com.br/variedades-e-produtos.html (Acesso em: 16/04/2021). 

http://www.ranchodosmatutos.com.br/variedades-e-produtos.html
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tiveram que rapidamente se adaptar, transpondo para o ambiente virtual o seu conteúdo e a 

dinâmica de aula, transitando do modo presencial para o ensino remoto, utilizando as 

plataformas de videoconferência e os aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram, 

além de salas virtuais para hospedar conteúdo, entre estas: Moodle e Google Classroom. Assim, 

pretendemos com essa pesquisa abordar o processo de migração do ensino presencial para o 

online, e entender como os professores de viola caipira têm se adaptado a esse cenário e quais 

recursos tecnológicos têm utilizado para dar aulas, bem como para produzir em meio à 

pandemia.  

 

3. O uso de tecnologias digitais no Processo de Ensino-Aprendizagem da viola caipira  

Pretendemos neste capítulo apresentar alguns conceitos sobre as modalidades de ensino 

online e as tecnologias digitais utilizadas para o ensino da viola caipira nas instituições 

consideradas nesta pesquisa. Observamos ainda como os demais professores de viola caipira 

incorporaram as tecnologias digitais como uma saída para continuar lecionando o instrumento. 

Para isso, foi necessária a combinação de alguns recursos e tecnologias digitais para que as 

aulas pudessem ser eficientes. 

3.1. Ensino à distância, híbrido e remoto 

3.1.1. Ensino remoto 

Com a pandemia de covid-19, tivemos que nos mobilizar para “driblar” o 

distanciamento social e continuar trabalhando de forma remota. Mesmo com as dificuldades 

impostas pela pandemia e o imediatismo para adaptar as aulas para o ensino remoto 

emergencial, transferir o conteúdo para o formato remoto possibilitou a flexibilização do 

ensino-aprendizagem, podendo ocorrer quase em qualquer lugar e a qualquer momento. 

“Embora algumas instituições contem com equipes de suporte para auxiliar os membros do 

corpo docente, normalmente essas equipes atendem um pequeno grupo de professores 

interessados em se desenvolver nessa modalidade” (MARCON; REBECHI, 2020, p. 92). No 

entanto, essas equipes não conseguem oferecer uma assistência a todo o corpo docente e equipe 

gestora de uma instituição em tão pouco tempo. Dessa forma, a interação com outros 

profissionais que trabalham com tecnologias educacionais se faz necessário. Muitos 

profissionais dessa área acabam disponibilizando informações em canais do YouTube 
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gratuitamente. Porém, muitos educadores que nunca atuaram nessa modalidade de ensino se 

sentem sobrecarregados com tanta informação e a alta produção de conteúdo para conseguir 

trabalhar remotamente. De acordo com Marcon e Rebechi (2020), o ensino remoto emergencial, 

Diferentemente de atividades planejadas com antecedência e projetadas para 

ocorrerem a distância, o ERE é uma mudança temporária na forma de ensinar, 

utilizando uma modalidade alternativa de transmissão de conhecimento devido a 

circunstâncias críticas. Envolve a utilização de soluções educacionais para um ensino 

totalmente remoto que seria, em outra situação, transmitido em formato presencial ou 

híbrido, e que retornará àquele formato assim que a crise for controlada. O principal 

objetivo nessas circunstâncias não é recriar um grande ambiente educacional, mas 

tornar possível o acesso à educação e ao suporte educacional de uma forma que seja 

de rápida configuração e de disponibilização confiável durante uma emergência ou 

crise. (MARCON; REBECHI, 2020, p. 96) 

Na atual conjuntura do vírus da covid-19, o ensino remoto emergencial se justifica pelo 

fato de não poder ter contato físico e disseminar ainda mais o vírus. O ensino remoto 

emergencial já foi utilizado em outras circunstâncias em momentos de crise, porém com o uso 

de outras tecnologias e da aprendizagem distribuída, como por exemplo o CD e o DVD com o 

intuito de garantir educação a todos em situação de vulnerabilidade. “[...] O Afeganistão, país 

onde o ensino era constantemente interrompido por conflitos e ataques violentos, [...] o ensino 

via rádio e DVD era utilizado para garantir e expandir o acesso educacional, além de promover 

a educação para meninas” (MARCON; REBECHI, 2020, p. 96). 

  Assim, Moreira e Schlemmer (2020) corroboram com os autores acima citados nos 

ajudando a compreender que: 

O termo remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento 

geográfico. O Ensino Remoto ou Aula Remota se configura então, como uma 

modalidade de ensino ou aula que pressupõe o distanciamento geográfico de 

professores e estudantes e vem sendo adotada nos diferentes níveis de ensino, por 

instituições educacionais no mundo todo, em função das restrições impostas pelo 

covid-19, que impossibilita a presença física de estudantes e professores nos espaços 

geográficos das instituições educacionais. Nessa modalidade, o ensino presencial 

físico (mesmos cursos, currículo, metodologias e práticas pedagógicas) é transposto 

para os meios digitais, em rede. O processo é centrado no conteúdo, que é ministrado 

pelo mesmo professor da aula presencial física. Embora haja um distanciamento 

geográfico, privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou seja, a aula 

ocorre num tempo síncrono, seguindo princípios do ensino presencial. (MOREIRA; 

SCHLEMMER, 2020, p. 8)   

Com a pandemia de covid-19, as instituições de ensino passaram a realizar as aulas por 

meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE), via videoconferência. Os professores ligaram seus 

computadores e passaram a interagir de forma síncrona com seus alunos ou por meio de 

videoaulas previamente gravadas e disponibilizadas para que os alunos acessassem via grupo 

de WhatsApp de forma assíncrona. Dessa forma, a presença física do professor e do aluno são 

substituídas pela presença digital em sala de aula virtual.  
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No ensino remoto ou aula remota o foco está nas informações e nas formas de 

transmissão dessas informações. A lógica que predomina é a do controle, tudo o que 

é concebido e disponibilizado é registrado, gravado e pode ser Acesso e revisto 

posteriormente. Em algumas versões, o ensino remoto ou aula remota assemelha-se 

ao ensino a distância do século passado, realizado por correio, rádio ou TV, tendo o 

acréscimo de TD, em rede. Na situação atual em que vivemos, com as restrições 

impostas pelo vírus, o Ensino Remoto de Emergência é, na realidade, um modelo de 

ensino temporário devido às circunstâncias desta crise. Envolve o uso de soluções de 

ensino totalmente remotas idênticas às práticas dos ambientes físicos, sendo que o 

objetivo principal nestas circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional 

online robusto, mas sim fornecer acesso temporário e de maneira rápida durante o 

período de emergência ou crise. (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 9)  

 Mesmo com as concepções do ensino remoto emergencial postos acima, passamos a 

utilizar essa modalidade de ensino para poder realizar as aulas de viola caipira nas instituições 

descritas no capítulo 4, além de somar com outros recursos digitais e aplicativos de mensagens, 

videoaulas entre outros. Nesse sentido, justifica-se entender as modalidades de ensino a 

distância e suas especificidades. 

 

3.1.2. Ensino à distância  

 Pesquisadores que se debruçaram sobre o ensino a distância, identificam-no como sendo 

muito antigo. Segundo (MOORE e KEARSLEY apud MOREIRA; SCHLEMMER, 2020) 

afirmam que o ensino a distância se baseia num conceito muito simples: na separação física e, 

por vezes, temporal, entre alunos e professores. Partindo desse pressuposto, os autores inferem 

que a primeira forma de comunicação no âmbito de ensino a distância, ou seja, sem a 

necessidade da presença física do comunicador, foi através da escrita, sobretudo na troca de 

mensagens pelos cristãos para disseminar a palavra de Deus.   

 Após a criação da imprensa por Johann Gutenberg, o acesso à informação ficou mais 

acessível e menos oneroso, pois antes de Gutenberg os livros eram copiados manualmente e 

mesmo assim, o acesso era para um público seleto e alfabetizado que detinha o dinheiro para 

comprar. Outro marco importante no que se refere à evolução da comunicação ocorreu no 

século XIX, o estudo por correspondência. Por meio dos serviços postais, os materiais de estudo 

eram enviados por correio, por uma escola ou instituição de ensino, mantendo o diálogo entre 

alunos e professores através da escrita (MOORE; KEARSLEY, 2011).  

 Com a expansão da televisão nos anos 1950, ocorreram algumas mudanças no ensino a 

distância, de modo que muitos materiais educacionais passaram a ser veiculados por rádio e 

televisão. Nesse período, começam a surgir as universidades abertas em diversos países, porém 

vale destacar a importância da criação da Open University do Reino Unido, em 1969, como um 
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marco fundamental e um modelo de sucesso, cuja atuação é, ainda hoje, relevante no panorama 

internacional e serviu de base para as demais universidades que surgiriam posteriormente 

(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). 

 Foram inúmeras mudanças no sistema de comunicação até chegar ao que conhecemos 

como ensino a distância atualmente. A partir do surgimento do satélite, grandes empresas como 

a IBM e a Kodak, reconheceram o benefício de providenciar formação usando transmissões via 

satélite, pois, ao formar os seus trabalhadores desta forma, podiam poupar tempo e dinheiro a 

longo prazo, com a redução na quantidade de tempo em viagens e em horas de trabalho perdidos 

por cada trabalhador (MOORE; KEARSLEY, 2011). 

 Com os constantes avanços das tecnologias de informação e comunicação e a evolução 

dos sistemas de distribuição de informação, o ensino a distância entrou na fase do computador, 

tipificando-se por uma atuação multimédia dos conteúdos de ensino estruturados sobre redes 

de comunicação por computador.  

No caso específico do Brasil, existem referências ao Ensino a Distância desde 1904, 

quando no Jornal do Brasil foi anunciado, nos classificados, um curso de datilografia 

por correspondência. Depois disso, em 1934, foi instalada a Rádio-Escola Municipal-

RJ (integrando o rádio com o cinema educativo, a biblioteca e o museu escolar), 

dirigido por Anísio Teixeira. Em 1939, surgiu a fundação do Instituto Radiotécnico 

Monitor, hoje Instituto Monitor; em 1941, o Instituto Universal Brasileiro e a primeira 

Universidade do Ar, que durou até 1944. Durante a década de 1960, o Movimento de 

Educação de Base (MEB), Igreja Católica e Governo Federal utilizavam um sistema 

rádio-educativo e em 1970, surge o Projeto Minerva, um convênio entre Fundação 

Padre Landell de Moura e Fundação Padre Anchieta para produção de textos e 

programas e, a Fundação Roberto Marinho começa a oferecer o telecurso (programa 

de educação supletiva a distância para ensino fundamental e ensino médio). 

(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 12) 

Segundo o autor, entre as décadas de 1970 e 1980, algumas instituições privadas e 

ONGs passaram a ofertar cursos supletivos a distância, no modelo de teleducação, com aulas 

via satélite com o auxílio de materiais impressos enviados pelos correios. Contudo, “apesar de 

trabalharem com diferentes meios de comunicação (correspondência, rádio, tv e satélite) tinham 

em comum a centralidade no conteúdo e a comunicação unidirecional – um para muitos e se 

dedicavam a disseminar a informação” (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 12). Portanto, 

observamos que o termo “ensino” está ligado à instrução, treinamento e a transmissão de 

informação, onde o foco está no conteúdo.  
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3.1.3. Educação à distância 

De acordo com Moreira e Schlemmer (2020), ao final da década de 1990, a partir dos 

primeiros ambientes virtuais de aprendizagem, surge uma nova modalidade de educação a 

distância, que tem como premissa o uso da internet como suporte. Na educação a distância, a 

aprendizagem vai além da instrução e transmissão de conteúdo, o termo “educação” abordado 

pelos autores se refere ao aperfeiçoamento, ao conhecimento e à prática. Assim:  

A Educação a Distância é a interação constante entre os sujeitos as tecnologias e a 

informação e não havia razão para que a EAD imitasse o que poderia ser realizado em 

sala de aula presencial, ou pelos meios anteriormente utilizados para o Ensino a 

Distância. Com a Educação via Web, passou a ser possível à atualização, 

armazenamento/recuperação, distribuição e compartilhamento instantâneo da 

informação; superação dos limites de tempo e espaço; trabalhar no sentido da 

construção do conhecimento - atividade do sujeito; a aprendizagem colaborativa e 

cooperativa; maior autonomia dos sujeitos no processo de aprendizagem; 

desenvolvimento de processo de avaliação continuada e formativa, por meio do uso 

de “portfolio”; alto grau de interatividade - utilização de comunicação síncrona e 

assíncrona; a tomada de decisão, aumento da tomada de consciência, ampliação da 

consciência social e ainda o desenvolvimento de uma Inteligência Coletiva. A 

Educação a Distância consiste então, num processo que enfatiza a construção e a 

socialização do conhecimento; a operacionalização dos princípios e fins da educação, 

de forma que qualquer pessoa, independentemente do tempo e do espaço, possa 

tornar-se agente de sua aprendizagem, devido ao uso de materiais diferenciados e 

meios de comunicação, que permitam a interatividade (síncrona ou assíncrona) e o 

trabalho colaborativo/cooperativo. (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 14) 

De acordo com os autores, embora muitas mudanças tenham ocorrido na educação a 

distância, possibilitando comunicação e interação multidirecional, percebe-se que, ainda hoje, 

docentes e instituições se utilizam de práticas de educação a distância das décadas de 70 e 80, 

ou seja, com o foco na transmissão de conteúdos impressos e audiovisuais. Dessa forma, 

O modelo pedagógico muitas vezes permanece focado no instrucionismo, mesmo com 

a mudança dos meios para internet, a qual possibilita a conexão e potencializa a 

liberação do polo de emissão, o que poderia resultar em novos modelos que 

privilegiassem a reconfiguração de currículos, metodologias e práticas pedagógicas, 

provocando uma mudança de paradigma. É preciso modificar o paradigma para a 

lógica de rede. (Ibid., p. 14, 15) 

 Nesse sentido, podemos inferir que os autores nos chamam a atenção e ressalta a 

necessidade da reciclagem das instituições e investimentos em formação continuada de 

professores que atuam nessa modalidade de ensino, para que as tecnologias sejam mais bem 

aproveitadas no processo de ensino-aprendizagem. No ensino musical, é imprescindível 

atualmente o uso de tecnologias digitais, assim se faz necessário a atualização por parte dos 

professores de música independentemente da disciplina a ser ministrada. A ocasião da 
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pandemia da covid-19 fez com que as tecnologias digitais assumissem o protagonismo na 

educação, não que isso nunca tenha ocorrido anteriormente. 

 

3.1.4. Ensino Híbrido 

 O ensino híbrido segundo José Moran,  

[...] significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, 

híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. 

Esse processo agora, com a mobilidade e conectividade, é muito mais perceptível, 

amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e 

aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido 

é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado e 

podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos “pratos” com sabores muito 

diferentes. (MORAN apud BACICH.; TANZI; TREVISANI, 2015, p. 27) 
  

 Corroborando com os autores, identificamos que muitos estudantes do instrumento 

fazem aula com um professor particular ou em uma instituição (ambiente de ensino formal), 

como a EMESP (Escola de Música do Estado de São Paulo), Conservatório de Tatuí ou em 

cursos universitários, a isso somando-se as videoaulas do Youtube, às vezes, cursos fechados à 

venda online, ensino aberto via plataformas da Hotmart, entre outros, buscando uma 

diversidade de fontes em seu percurso de aprendizado.  

Ensino é híbrido porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores 

de informação e conhecimento. Passamos em pouco tempo de consumidores da 

grande mídia para “prosumidores” – produtores e consumidores- de múltiplas mídias, 

de múltiplas plataformas e formatos para acessar informações, publicar nossas 

histórias, sentimentos, reflexões e nossa visão de mundo. Somos o que escrevemos, o 

que postamos, o que “curtimos”. Neles expressamos nossa caminhada, valores, visão 

de mundo, nossos sonhos e limitações. Num sentido mais amplo, há muitos portais e 

aplicativos que facilitam que qualquer um pode ser professor, pode ensinar algo que 

interesse a alguém (de forma gratuita ou paga). Todos ensinamos e aprendemos o 

tempo todo, de forma muito mais livre, em grupos mais ou menos informais, abertos 

ou monitorados. (BACICH; TANZI; TREVISANI, 2015, p. 28)  

 Nesse sentido, é importante destacar as redes sociais, os grupos de WhatsApp e de 

Telegram, pois neles muitos violeiros postam a visão própria de mundo, compartilham 

conhecimento acerca do instrumento e, com isso, criam uma grande rede de seguidores que 

consomem aquele tipo de informação, muitos dos quais operam como produtores a 

consumidores, simultaneamente. Atualmente, muitas instituições de ensino da educação básica 

têm utilizado o ensino híbrido como proposta (ainda que de forma embrionária) a fim de 

expandir as possibilidades de aprendizado, deixando-o personalizado, quebrando barreiras 
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geográficas e físicas, apontando caminhos. Assim, não se deve subestimar a relevância das 

metodologias ativas e a proposta do ensino híbrido no ensino musical. 

 No que se refere ao ensino de instrumentos musicais em âmbito coletivo, a disposição 

da sala de aula em alguns momentos é grupal e outras vezes individualizada, dessa maneira é 

possível integrá-los “para dar conta da complexidade de aprender na nossa sociedade cada vez 

mais dinâmica e incerta. [...] o equilíbrio entre tempos de aprendizagem pessoal e tempos de 

aprendizagem colaborativa. Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos” (BACICH; 

TANZI; TREVISANI, 2015, p. 38).  

 A comunicação entre pares e entre alunos é de suma importância no processo de 

aprendizado, pois estimula a colaboração entre alunos e professores sobre o conteúdo a ser 

aprendido dinamizando entre momentos em grupo ou individual sendo mediado pela tecnologia 

ou não. Assim, a função do professor é agir “como design de caminhos, de atividades 

individuais e de grupo é decisivo e o faz de forma diferente. [...] se torna cada vez mais um 

gestor e orientador de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma 

construção mais aberta, criativa e empreendedora” (Ibid., p. 39).   

 Apesar dos autores tratar sobre o ensino híbrido com enfoque na educação básica, 

podemos inferir que é possível incorporá-la ao ensino musical de modo a otimizar o processo 

de ensino-aprendizagem sobretudo nas aulas em grupo de viola caipira. Com a pandemia, 

realizamos muitas aulas síncronas e assíncronas, passamos por muitas dificuldades e 

adaptações, porém, com o retorno às aulas presenciais observamos que é possível mesclar com 

momentos de videoaulas, manter os grupos via aplicativos de mensagens para interações entre 

alunos/alunos e alunos/professor com o intuito de sanar dúvidas via mensagem de texto áudio 

ou videoaula.  

Algumas dimensões estão ficando claras na educação formal: 1) o modelo híbrido, 

misturado, com foco em valores, competências amplas, projeto de vida, metodologias 

ativas, personalização e colaboração, com tecnologias digitais. O currículo é mais 

flexível, com tempos e espaços integrados, combinados, presenciais- virtuais, onde 

nos reunimos de várias formas, em grupos e momentos diferentes, de acordo com a 

necessidade, com muita flexibilidade, sem os horários rígidos e planejamento 

engessado; 2) Metodologias ativas com tecnologias digitais: aprendemos melhor 

através de práticas, atividades, jogos, problemas, projetos relevantes do que da forma 

convencional, combinando colaboração (aprender juntos) e personalização (incentivar 

e gerenciar os percursos individuais). Cada aluno desenvolve um percurso mais 

individual e participa em determinados momentos de atividades de grupo. Nos cursos 

online, uma parte da orientação será via sistema (plataformas adaptativas com roteiros 

semiestruturados, que respondem as questões mais previsíveis) e a principal será feita 

por professores e tutores especialistas, que orientarão os alunos nas questões mais 

difíceis e profundas. (Ibid., p. 42) 
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 Diante de tantas possibilidades elencadas pelos autores, é necessário que o professor 

tenha habilidade e seja competente do ponto de vista intelectual, afetivo e gerencial (gestor de 

aprendizagens múltiplas e complexas). Dessa forma, exige-se profissionais preparados para 

exercer a função e lidar com tanta diversidade, sobretudo no ensino musical, porém, não é o 

caso da maioria dos professores e das instituições educacionais (BACICH; TANZI; 

TREVISANI, 2015). Não pretendemos nos aprofundar acerca deste tema, o objetivo deste 

subcapítulo é mostrar ao leitor as modalidades de ensino existentes atualmente.  

 

3.2. WhatsApp e Telegram 

O WhatsApp foi fundado em 2009, “nos Estados Unidos, por Brian Acton e Jan Koum. 

Nascido como uma alternativa para as mensagens via SMS, o aplicativo se consagrou em todo 

o mundo como uma das plataformas de comunicação mais populares entre os usuários” 

(CANALTECH, 2022). Um serviço de mensagens instantâneas que permite criação de grupos 

de trabalho e interação, listas de transmissão, compartilhamento de links, documentos, imagens 

e chamadas de voz e vídeo. Além de usar no celular, é possível sincronizar com o navegador 

web. A criação de grupos é uma ótima estratégia para manter o engajamento dos alunos, sugerir 

material de leitura etc.  

De maneira geral, as redes sociais podem ser identificadas de três formas: Redes de 

propósito geral, de massas ou mega comunidade (Facebook, Instagram, Linkedin, 

MySpace, Twitter); Redes abertas, para compartilhar arquivos (YouTube, SlideShare, 

Snips, Flickr,etc.) e redes temáticas ou micro comunidades que possuam interesse 

específico (WhatsApp, Telegram, Snapchat, Ning, Elgg, GROUPS, Google 

Groups,etc.). (LIMA; COSTA; PINHEIROS, 2021, p. 6) 

Com grande potencial para a educação musical, as redes sociais podem ser uma forma 

de fazer com que professores e alunos, motivados por interesses em comum, possam trocar 

informações criando uma comunidade virtual. As possibilidades são inúmeras, pois os alunos 

podem fazer parte de um ou mais grupos de redes sociais que tratem do mesmo assunto, seja 

pelo WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram. 

Durante as aulas presenciais de viola caipira, utilizamos o aplicativo para o envio de 

videoaulas, arquivos de Word e em PDF com letras e cifras, partituras e tablaturas, com o 

objetivo de trocar informações e conteúdos sobre viola caipira. Assim, passamos a otimizar o 

ensino e aprendizado proporcionando a interação entre professor e aluno, e entre aluno e aluno, 

fazendo com que as aulas presenciais ganhassem uma dinâmica diferente, aonde o aprendiz 
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chegava com o conteúdo previamente estudado e as dúvidas eram respondidas dentro do grupo 

de WhatsApp, por texto, áudio ou vídeo.  

Ao se pensar que sem o uso de aplicativos de mensagens esse tipo de interação já era 

inviável, com a chegada da pandemia de covid-19 as aulas através do WhatsApp foram uma 

alternativa dentre outras adotadas para que pudéssemos manter o diálogo com os alunos e seguir 

com os trabalhos. Vale ressaltar que se está falando de um tipo de rede social, assim sendo, 

devemos deixar claro que o público atendido é, em sua maioria, idoso e alguns com pouca ou 

nenhuma habilidade tecnológica. Além da dificuldade acerca do manuseio, há uma questão 

sobre o foco, muitos alunos se perdem transmitindo conteúdos que não têm relação com o 

assunto da aula.  

Sabemos que essas redes sociais sofrem atualizações regularmente com o intuito de 

melhorar o seu desempenho. Portanto, é imprescindível que os professores, ao utilizá-las no 

processo de ensino-aprendizagem, apropriem-se das atualizações para oportunizar um bom 

andamento das aulas e manter um diálogo eficiente. Provavelmente, professores e alunos ainda 

não enxergam o potencial das redes sociais na educação musical, assim se faz necessário 

estudos para entender sua importância a fim de inseri-la em suas práticas pedagógicas.   

O Telegram foi lançado em 2013, na Rússia. “Criado pelos irmãos Nikolai e Pavel 

Durov, o aplicativo é um dos principais concorrentes do WhatsApp. O serviço oferece aos 

usuários o envio e recebimento de mensagens de texto, áudio, imagem e vídeo, além de arquivos 

de diversos formatos” (CANALTECH, 2022). 

O Telegram é um serviço de mensagens instantâneas baseado em uma tecnologia de 

dados conhecida como “nuvem”. Está disponível para smartphones ou tablets, computadores e 

também como aplicação web. Os usuários podem enviar mensagens e trocar fotos, vídeos, 

stickers e arquivos de qualquer tipo. É possível criar canais de transmissão de conteúdo, grupos 

de interação, chats privados com autodestruição de mensagens programado. Para estudantes de 

viola caipira, existem muitos canais do Telegram que são bem interessantes para os estudantes 

aprofundarem seus conhecimentos. 

O Telegram é um dos principais concorrentes do WhatsApp e vem ganhando adeptos 

dos violeiros e professores de viola caipira. Na imagem a seguir pretendemos mostrar ao leitor 

as semelhanças e particularidades entre WhatsApp e Telegram. Como se verá na figura a seguir, 

o Telegram apresenta vantagens importantes sobre o seu concorrente, parecendo-nos ser mais 

adequado para as aulas de viola caipira. 
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Figura 23. Comparações entre WhatsApp e Telegram 

 

Fonte: Canaltech (2020) 

 A principal vantagem deve-se ao uso da nuvem, não sobrecarregando o aparelho de 

celular, além de outras funções vantajosas na transmissão de dados. No que se refere às aulas 

de viola caipira, ao receber ou enviar um vídeo não é necessário se preocupar com o tamanho 

do arquivo, pois via Telegram é possível enviar até 1,5 GB, enquanto o WhatsApp limita em 

100 MB. Com relação aos vídeos, dependendo da qualidade, só é possível enviar com até dois 

minutos e meio e com baixa resolução, já o Telegram mantém a qualidade e o tamanho do 

arquivo. Outro recurso útil é poder criar grupos com até 200 mil pessoas, enquanto o WhatsApp 

possui somente 256 usuários. Nesse sentido, é possível criar canais de conteúdo de qualquer 

natureza de forma pública, promovendo até mesmo comunicação em massa, sem a necessidade 

de permissão por parte do administrador, enquanto no WhatsApp é necessário a permissão de 

quem é detentor do grupo. 

 Entende-se que apesar do WhatsApp ser o aplicativo mais usado mundialmente, o 

Telegram dispõe de mais recursos, sobretudo para quem trabalha com aulas online de música. 

Embora o WhatsApp seja útil, Telegram revelou ser mais diversificado, capaz de transmitir 

arquivos mais pesados, para um maior número de usuários. 
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3.3.  Videoaulas YouTube 

O YouTube surgiu em 2005, criado por três funcionários da empresa Paypal 

(BURGESS; JOSHUA, 2009, p. 17) e funcionava em um escritório no andar de cima de uma 

pizzaria em San Matteo, San Francisco (LEVY, 2012, p. 301). Com a popularidade do 

YouTube, pessoas passaram a enxergar possibilidades em transmitir conhecimento de diversos 

segmentos, vídeos instrucionais de montagem de móveis, mecânica, elétrica, dicas, debates, 

documentários, filmes postados por internautas, ou seja, um grande agregador de conteúdo.  

O YouTube tornou-se o terceiro site mais visitado do mundo atrás do Google e 

Facebook. Desde a sua criação em fevereiro de 2005, o YouTube cresceu 

rapidamente, dezesseis meses após sua criação, 100 milhões de clipes estavam sendo 

vistos por dia. Em outubro de 2008, o site atraiu 100 milhões de espectadores norte-

americanos por dia, estimados em mais de dois terços dos usuários da internet nos 

Estados Unidos.21 (CAYARI, 2011, p. 2, tradução nossa) 

De acordo com pesquisas recentes feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 94,2% dos brasileiros utilizam a internet. Observou-se que o público que 

mais utiliza está entre os jovens na faixa etária de 18 a 24 anos. Segundo o autor, em 2018 uma 

outra pesquisa da agência We Are Social em parceria com a plataforma de mídia Hootsuite 

mostrou que as redes sociais que os brasileiros mais utilizam são YouTube, Facebook e 

WhatsApp (LIMA; COSTA; PINHEIROS, 2021).  

Figura 24. Número de brasileiros que acessam a internet. 

 

Fonte: LIMA; COSTA; PINHEIROS (2021) 

Assim, de acordo com os dados levantados pelos autores: 

 
21 No original: YouTube has become the third most visited website in the world behind Google and Facebook. 

Since its creation in February, 2005, YouTube saw rapid growth; sixteen months after its creation, 100 million 

clips were being viewed per day. In October 2008, the site attracted 100 million American viewers a day, estimated 

to be over two thirds of the internet users in the United States. 
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[...] no Brasil, a rede social mais utilizada é o YouTube com 96%, Facebook com 90% 

e WhatsApp 89%; a nível mundial, o Facebook se destaca com a rede com maior 

número de usuários, em segundo lugar YouTube e o WhatsApp em terceiro lugar. 

Ambas pesquisas, tanto do IBGE quanto da agência We Are Social apontam para uma 

globalização referente ao uso das redes sociais, e consequentemente as influências da 

internet, redes e mídias sociais na educação. (LIMA; COSTA; PINHEIROS, 2021, p. 

42347) 

Notavelmente, diversos educadores musicais perceberam a possibilidade de divulgar e 

difundir seus conteúdos através do YouTube. Com os professores de viola caipira não foi 

diferente, compreende-se atualmente que cada vez mais violeiros recorrem a esta plataforma 

para hospedar seus conteúdos e disseminá-los, justamente pela facilidade, projeção, 

acessibilidade e por ser gratuito, basta criar o seu próprio canal. Mesmo os violeiros tradicionais 

que não possuem uma proximidade com os novos recursos tecnológicos acabam, sem querer, 

inseridos no mundo digital. Por intermédio de um familiar ou amigo, essas pessoas são filmadas 

tocando, suas imagens difundidas em seguida tornam-nas popularmente conhecidas entre os 

violeiros e até internacionalmente. O registro desses violeiros tradicionais em vídeo é de suma 

importância e faz com que a nova geração de violeiros tenha acesso aos toques que foram 

passados por transmissão oral.  

O YouTube e todos os portais de vídeo on-line que o seguiram transformaram 

definitivamente a nossa maneira de absorver conteúdo. O momento agora não é de 

aguardar o próximo YouTube, Twitter ou Facebook, mas de descobrir o que essas 

ferramentas farão daqui para a frente e o que poderemos fazer com elas. O fascínio da 

imagem atinge seu ápice quando nós somos a própria mensagem. Talvez por isso o 

YouTube seja um irresistível local dessa enorme ágora virtual que, 

independentemente dos seus problemas e formatos, permite a cada um ser a própria 

mídia, celebridades do nosso cotidiano. (BURGESS; JOSHUA, 2009, p. 9) 

Muitas são as formas de se utilizar o YouTube, dentre as quais divulgar um trabalho 

como intérprete, disseminar suas composições e arranjos, lecionar um instrumento ou outros 

assuntos no âmbito da música. Nesse sentido, se faz relevante observar como os professores de 

viola caipira têm incorporado o YouTube no processo de ensino-aprendizagem do instrumento. 

Cayari (2011) em seu estudo de caso sobre um músico adolescente, buscou entender como o 

YouTube afetou o consumo, a criação e o compartilhamento da música, além de observar os 

diferentes usos do YouTube em sala de aula. 

Assim, infere-se que com a quantidade de informação disponível na internet e sobretudo 

no YouTube é possível aprender sobre qualquer assunto. De fato, atualmente a informação está 

na palma de nossa mão, no entanto são, na maioria dos casos, conteúdos avulsos sem uma 

sequência didática. Sendo assim, Cayari (2011) denota a importância do professor nesse 

aspecto.  
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Quando novas tecnologias emergem, uma linha parece ser traçada onde os educadores 

posicionam-se em qualquer lado, sendo entusiastas ou céticos. Collins e Halverson 

(2009) discutem como a educação na era da tecnologia precisa ser repensada. Eles 

cunharam o termo Revolução Informacional, um momento em que as informações 

estão prontamente disponíveis na internet; educadores precisam ensinar aos alunos 

como adquirir essas informações, permitindo-lhes se tornarem aprendizes ao longo da 

vida. Eles projetam que o aprendizado foi e estará se afastando da sala de aula 

tradicional, listando o aumento da aprendizagem no local de trabalho e em casa como 

fatores contribuintes22. (CAYARI, 2011, p. 22, tradução nossa) 

O autor aponta que o processo de aprendizado está transcendendo os espaços de sala de 

aula tradicionais, destacando a importância do educador no processo de seleção das 

informações mais relevantes para o seu aprendizado. Os professores de viola caipira percebendo 

essa tendência, passaram a desenvolver conteúdos enxutos para promoverem suas aulas. Alguns 

postam trechos e ou introduções de músicas com o objetivo de venderem seus cursos e 

ganharem seguidores em seus canais.   

Diante do exposto, observamos que em algumas videoaulas de viola caipira a linguagem 

utilizada é de fácil assimilação, não envolve nenhum tipo de leitura quer seja de tablatura ou 

partitura. O conteúdo é apresentado e voltado à prática, ou seja, para tocar o instrumento através 

da imitação, como se o professor estivesse ao seu lado. Os professores que utilizam o YouTube 

como forma de transmissão de conhecimento para ensinar a viola caipira, em sua maioria, usam 

uma abordagem que se assemelha à transmissão oral, onde o professor toca uma determinada 

música do cancioneiro caipira ou instrumental, sempre detalhando o posicionamento dos dedos, 

os pares de cordas a serem pisados, a digitação dos dedos de mão esquerda e direita. O aluno, 

por imitação, estuda e aprende aquele conteúdo que lhe foi proposto.  

Com a sua rápida popularização, a plataforma hoje conta com canais dirigidos a 

públicos específicos de assuntos diversos como música, esportes, notícias, jogos, 

humor, religião, política etc. Qualquer pessoa pode postar um vídeo nesta plataforma, 

exceto aqueles protegidos por copyright, com conteúdo pornográficos, de incitação à 

violência e/ou racismo. É possível encontrar pessoas tocando e cantando músicas, 

além de aulas preparadas para determinado instrumento ou dicas de como executar 

uma técnica específica. A qualidade dos vídeos varia desde aqueles que contam com 

uma produção mais elaborada até aqueles vídeos caseiros filmados com os aparelhos 

de celular ou tablets que apresentam deficiências no áudio e/ou na imagem. 

(RODRIGUES, 2018, p. 183) 

Assim, cada professor de viola caipira emprega uma metodologia própria, alguns 

chegam a ousar com símbolos, nomenclaturas e diagramas de acordes em suas videoaulas para 

 
22 No original: When new technologies emerge, a line seems to be drawn where educators stand on either side 

being enthusiasts or skeptics. Collins and Halverson (2009) discuss how education in the age of technology needs 

to be rethought. They coined the term Informational Revolution, a time where information is readily available on 

the internet; educators need to teach students how to acquire this information thus enabling them to become lifelong 

learners. They project that learning has been and will be moving away from the traditional classroom, listing the 

rise of workplace and homeschool learning as contributing factors. 
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ajudar o aprendiz a se apropriar do conteúdo. A forma de registro dessas aulas do ponto de vista 

técnico audiovisual, geralmente é feito com uma câmera no ângulo frontal horizontal, 

enfatizando o conteúdo a ser apresentado. Questões técnicas de gravação como ângulo, áudio e 

vídeo são de extrema importância em uma videoaula, muitos professores ao postar uma aula no 

YouTube não se atentam a esses detalhes, que podem tanto ajudar quanto dificultar a 

aprendizagem do aluno, justamente pela dificuldade em visualizar o posicionamento das mãos 

e a correta digitação dos exercícios ou simplesmente devido à má qualidade de áudio e vídeo. 

Ademais, devemos destacar o fato de que esta plataforma oferece facilidade e 

praticidade no que se refere ao aprendizado da viola caipira. Com extensa quantidade de canais 

que oferecem videoaulas, basta fazer uma busca na plataforma pelo conteúdo de interesse, e 

estudar. Mas como escolher aquele que apresenta um conteúdo com uma boa explicação e/ou 

mais eficiente do que o outro? “Esta escolha pode ser feita também através de indicações de 

colegas e amigos que já assistiram e gostaram de um determinado vídeo sobre a aprendizagem” 

(RODRIGUES, 2018, p. 184). Isso pode acontecer em uma comunidade virtual ou redes sociais 

onde há uma grande quantidade de pessoas interessadas no mesmo assunto. 

Cayari (2011) elencou uma série de finalidades para as quais os usuários acessam e 

utilizam o YouTube:   

De querer ouvir uma versão de uma música popular; remixar algum conteúdo popular 

já existente; querer compartilhar suas músicas originais com outras pessoas. Aprender 

a tocar o seu lick favorito na guitarra ou qual o dedilhado a ser usado numa complicada 

progressão de acordes no piano; eles anunciam EPs; assistem seu vídeo favorito; eles 

fazem um Cover de uma música do seu ídolo e colaboram com músicos em todo o 

mundo para executar cantigas de natal. Eles cantam karaokê ou - Postam um vídeo 

gravado com o único propósito de mostrar suas habilidades musicais23. (CAYARI, 

2011, p. 9, tradução nossa) 

Segundo o autor, são inúmeras as possibilidades que essa plataforma abrange. O que 

muitos usuários de viola caipira tendem a buscar, no que se refere ao aprendizado, está 

justamente em tocar as suas músicas favoritas, solos e técnicas que são disponibilizadas pelos 

violeiros. Dessa forma, é possível aos professores, além de mostrar a sua capacidade instrutiva, 

criar uma playlist dos seus vídeos e enviá-la a seus alunos, podendo inclusive, incorporar a uma 

plataforma de cursos online para venda.  

 
23 No original: Musical users’ needs range from wanting to hear a rendition of a popular song, to remixing existing 

popular content, to wanting to share their original songs with others. They want to learn how to play their favorite 

lick on guitar or what fingers to use for a complicated chord progression on the piano. They advertise EPs and 

watch their favorite music video. They cover their idol’s songs and collaborate with musicians across the globe to 

perform Christmas carols. They sing karaoke or play the recorder for the sole purpose of showing off their musical 

skills. 
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Na realização desta pesquisa, identificaram-se alguns canais do YouTube por meio dos 

quais violeiros e professores de viola caipira disseminam conteúdos sobre o instrumento. Vale 

ressaltar que não queremos com o quadro seguinte esgotar a quantidade de canais disponíveis 

neste site24, mas produzir ao menos uma amostragem extensa capaz ao mesmo tempo de 

comprovar a inserção do ensino da viola nas plataformas digitais e ilustrar a adaptação do ensino 

do instrumento para o ambiente virtual, o que exigiu dos professores a elaboração de novas 

estratégias de ensino no decorrer desse processo. 

 

Quadro 1. Disseminação de conteúdos pelos professores 

Canal de violeiros  

Plataforma YouTube 

N° Inscritos 

canal/mil 

Link do canal 

Daniel viola  250.000 https://www.youtube.com/user/danielviola  

Primeiros Acordes 155.000 https://www.youtube.com/user/marcosdupra  

Canal do violeiro 50.700 https://www.youtube.com/c/CanaldoVioleiro/videos  

Fred Maciel 47.700 https://www.youtube.com/c/FredericoMaciel/featured  

Seja Violeiro 28.400 https://www.youtube.com/channel/UC9tW9C8allTkFJvHpgl28qQ  

Diego Silva 24.300 https://www.youtube.com/user/diegosilvacompositor  

Bruno Takashy 23.800 https://www.youtube.com/user/TheBrunoViola  

Salão das violas 22.900 https://www.youtube.com/c/AfonsoVillasanti  

Leandro Valentin 21.100 https://www.youtube.com/channel/UCYI-M_UvtAxAdW_f7daay_Q  

Luís Carreiro 19.900 https://www.youtube.com/channel/UCjxIRZrcF6n5iS7qmuPKDEQ  

Corvo Campeiro 19.800 https://www.youtube.com/user/MrCorvocampeiro  

Wagner Vilela 14.100 https://www.youtube.com/channel/UCcFeNVE72Ec73OIIdBv4xow  

Wilson Teixeira  13.500 https://www.youtube.com/user/almanaquerural  

Chico Neto Violeiro  7.850 https://www.youtube.com/channel/UCHOeC7BYRMap-v2kgOWAw-A  

Paulo Santana 7.330 https://www.youtube.com/user/pauloviolable  

Aprenda viola  7.130 https://www.youtube.com/user/MrJussaral  

Viola ao vento/ Dani 6.540 https://www.youtube.com/channel/UC5yPivi_21rJDGW0bIhhbUg  

Cifra Club/ Zé Helder 5.980 https://www.youtube.com/watch?v=XxdgHLxNVzQ  

 
24 Deve-se frisar também, que a quantidade de inscritos dos canais muda com o passar do tempo, pois a cada dia 

recebem novos seguidores. 
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Fernando Deghi 5.680 https://www.youtube.com/user/violeiroandante  

Trobairitz/Agna Maria 5.310 https://www.youtube.com/channel/UCAy7gZAqvhuIjIJOy0_6nmw  

Leandro César 4.560 https://www.youtube.com/user/leandrocs52  

André Salles 

Matogrosso  

3.740 https://www.youtube.com/user/andredaviola25  

Letícia Leal  3.410 https://www.youtube.com/channel/UCOJfaoKmfIAFhswHjSnpKpg  

Arnaldo Freitas 3.250 https://www.youtube.com/channel/UCs3NBvlun_CXylYt1SoxcEw  

Aprendendo viola 

caipira 

2.640 https://www.youtube.com/channel/UCCqJD7kXSDQ_-4uAfHLvw1w  

Felipe Resende 2.070 https://www.youtube.com/channel/UCY2Eo5q5SvLYSaz3jeVtO7A  

TV Cifras 1.580 https://www.youtube.com/user/tvcifras  

Vida de violeiro 1.530 https://www.youtube.com/channel/UCfI4fuI_-Ay4ZDoWjSJzjoA  

Marcela costa  985 https://www.youtube.com/channel/UCEv_vfW5i8PBIzYwRJh8vIg  

Fonte: Autor (2021). 

 

 Atualmente, nota-se que, de alguma forma, os professores de viola caipira se utilizam 

do YouTube como recurso para o ensino do instrumento, seja para publicar vídeos abertos no 

canal, disponibilizando, portanto, conteúdos gratuitos; ou visando o compartilhamento de 

conteúdo exclusivo com alunos matriculados em alguma instituição de ensino; ou ainda para 

uso em aulas particulares. De acordo com os canais tabelados acima, a seguir descreveremos 

alguns pontos que foram observados. Notamos que desde o momento de criação dos canais 

acima citados, a cada novo vídeo postado, identificam-se novos recursos visuais e tecnológicos 

utilizados por professores no intuito de melhorar a qualidade da transmissão, ilustrar e fazer 

com que o aluno consiga assimilar o conteúdo. Os recursos e ferramentas encontrados nas 

videoaulas são diversos, mas vale mencionar alguns. Dessa forma, para compreender melhor 

esses fenômenos descrevemos no Quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/violeiroandante
https://www.youtube.com/channel/UCAy7gZAqvhuIjIJOy0_6nmw
https://www.youtube.com/user/leandrocs52
https://www.youtube.com/user/andredaviola25
https://www.youtube.com/channel/UCOJfaoKmfIAFhswHjSnpKpg
https://www.youtube.com/channel/UCs3NBvlun_CXylYt1SoxcEw
https://www.youtube.com/channel/UCCqJD7kXSDQ_-4uAfHLvw1w
https://www.youtube.com/channel/UCY2Eo5q5SvLYSaz3jeVtO7A
https://www.youtube.com/user/tvcifras
https://www.youtube.com/channel/UCfI4fuI_-Ay4ZDoWjSJzjoA
https://www.youtube.com/channel/UCEv_vfW5i8PBIzYwRJh8vIg
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Quadro 2. Recursos Encontrados nas videoaulas.  

 

Vídeo 

Placa de áudio, microfones de voz e instrumento, webcam, edição de 

áudio e vídeo, cenário, estúdio e iluminação;  

 

Conteúdo 

Didática, roteirização do conteúdo, recursos visuais como diagrama de 

acordes, letra/cifra, partitura/tablatura, figuras rítmicas, metrônomo 

anexo ao vídeo; 

Assuntos temáticos Música instrumental, cancioneiro sertanejo, acompanhamento, 

ponteio, técnica de mão esquerda e direita etc. 

Fonte: Autor (2022). 

 

3.3.1. Vídeos   

 Nas videoaulas encontradas no YouTube, observou-se em muitos deles haver uma 

preocupação por parte dos professores no que se refere à qualidade de áudio e vídeo para a 

transmissão do conteúdo, tome-se como exemplo o canal Salão das Violas. No início de uma 

videoaula é evidente que o professor utiliza uma placa de áudio e dois microfones, um para voz 

e outro para o instrumento, na intenção de substituir o microfone do computador. Afonso 

Villasanti menciona em entrevista que, ao produzir videoaulas de um curso de mão esquerda, 

no sofá de sua casa, utilizando somente o celular, o ambiente escolhido, penalizava a qualidade 

do áudio, gerando eco. Assim, ele percebeu que a qualidade de áudio e vídeo são essenciais 

para transmitir o conteúdo, portanto, investiu na montagem de um estúdio de gravação em casa, 

adquirindo inclusive equipamentos de iluminação.  

 

Figura 25. Print screen da videoaula do ritmo cururu  

 

Fonte: VIOLAS, Salão das (2022) 
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Villasanti comenta ainda que, o processo de gravação era muito trabalhoso, os 

equipamentos utilizados para as primeiras gravações de vídeo eram uma câmera e um gravador 

de áudio, de modo que a captação era feita separadamente e, em seguida, fazia-se o upload dos 

arquivos no computador para posterior edição. Ele descreve ainda que, com esse procedimento, 

era produzido somente um vídeo por madrugada, horário que julgava melhor para trabalhar, 

pois sofria menor interferência de sons externos. Segundo Villasanti, esse processo era 

realizado antes da pandemia. Posteriormente, com a chegada da pandemia, tendo que dar as 

aulas remotamente e com a alta demanda de produção de videoaulas, passou a gravar com o 

celular usando um microfone de lapela. Com o auxílio de aplicativos de edição de áudio e vídeo, 

tudo era feito no celular até sua postagem no canal do YouTube. 

Observa-se que esse processo relatado por Villasanti é comum a outros canais no 

YouTube. A necessidade de novos recursos, sejam eles tecnológicos ou visuais, ocorre a partir 

da demanda e do feedback25 de quem consome esse conteúdo no canal, em aulas particulares 

ou em grupos onde este conteúdo é compartilhado, pois segundo Villasanti o feedback dos 

alunos é essencial para o bom andamento das aulas. 

 

3.3.2. Conteúdo 

 Cada professor utiliza de uma forma de expor o conteúdo no YouTube, porém, o que 

identificamos é que quanto mais breve melhor. Por exemplo, no canal de Daniel Viola um dos 

vídeos apresentados é a interpretação de um cururu chamado Degrau da Fama de Jacozinho e 

Lourival dos Santos. Comumente o que é ensinado nas videoaulas são as introduções das 

músicas. Observamos que ele se apresenta e descreve o conteúdo a ser aprendido. É comum nas 

videoaulas também pedir para que se inscrevam e ativem as notificações no canal para ficar por 

dentro das novas postagens. Em seguida, ele descreve como será a metodologia usada para 

passar o conteúdo, o tempo de metrônomo lento e próximo do original, e o link, inserido no 

vídeo, para baixar a tablatura para acompanhar junto à videoaula e depois estudar em casa.   

O professor apresenta o conteúdo em quatro ângulos diferentes. Inicialmente, é 

apresentado o conteúdo completo no andamento normal em 103 batidas por minuto no 

metrônomo, cantando a primeira estrofe e utilizando o acompanhamento como guia. Em 

seguida, ele passa a destrinchar o conteúdo lentamente em 50 batidas por minuto no metrônomo, 

em quatro ângulos diferentes para que o aluno consiga ver todos os movimentos. Ao final do 

 
25 Os feedbacks dos inscritos nos canais acontecem via comentários nas videoaulas postadas.  
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vídeo, ele apresenta o conteúdo em andamento lento e normal, usando um software de edição 

musical, o Guitar Pro 5. 

 

Figura 26. Print screen da videoaula Degrau da Fama 

 

Fonte: VIOLA, Daniel (2022) 

Comumente as imagens para ilustrar as videoaulas têm sido utilizadas. É interessante 

notar que a imagem sempre esteve presente nos métodos impressos, conforme observado por 

Dias (2012), e ainda estão presentes nas videoaulas como recurso voltado a complementar e 

ilustrar o conteúdo via edição de vídeo. A seguir apresento algumas imagens estáticas de 

algumas videoaulas nas quais os professores se utilizam de imagens (recursos visuais).  

Figura 27. Print screen da videoaula Saudade de minha Terra 

 

Fonte: COSTA, Marcela (2022) 

 

Figura 28. Print screen da videoaula Mala Amarela, do canal Trobairitz 

 

 

Fonte: TROBAIRITZ (2022)  
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Figura 29. Print screen da videoaula Meu Reino Encantado 

 

Fonte: MARCK, Walteny (2022) 

 

3.3.3. Assuntos temáticos 

 Os assuntos temáticos encontrados nesses canais de violeiros e professores de viola 

caipira estão, em sua maioria, associados ao cancioneiro sertanejo, voltados ao aprendizado de 

acompanhamento, solos de introdução e ritmos caipiras. Identificamos que o assunto mais 

abordado nas videoaulas encontradas no YouTube é o pagode de viola, um ritmo que todo o 

aprendiz de viola caipira almeja tocar. No entanto, é possível encontrar outros assuntos como: 

técnicas de mão direita e esquerda, ponteios, escalas, leitura de tablatura, teoria musical, 

cuidados com o instrumento, dicas, regulagem do instrumento, entre outros assuntos. 

 Nota-se que as videoaulas temáticas são assuntos abordados em um único vídeo, sem 

uma sequência didática, salvo um ou outro assunto que o professor julgar necessário dividir em 

mais de uma aula. Entretanto, observamos que muitos professores de viola caipira, passaram a 

gravar as aulas via plataforma de videoconferência e postar em seu canal do YouTube, assim 

os inscritos do canal aprendem com as dúvidas de outros estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
85 

 

 

 

Figura 30. Print screen da videoaula aprenda com as dúvidas dos meus alunos de Viola Caipira 

 

Fonte: VIOLAS, Salão das (2022)        

 Embora os materiais sobre viola caipira disponibilizados gratuitamente no YouTube 

sejam temáticos, e não possuam uma sequência didática, é possível encontrar conteúdos que 

atendem os estudantes iniciante, intermediário e avançado. No canal Salão das Violas 

encontramos algumas videoaulas de músicas instrumentais compostas para o instrumento.  

 Para os instrumentos como guitarra e violão é comum a utilização de playbacks para 

estudar uma escala, improvisação, ou simplesmente ter a base da música para tocar a melodia 

e estudar sozinho. No canal Salão das Violas identificamos que o professor criou um playback 

para que os alunos inscritos no canal possam estudar as introduções de pagode caipira, prática 

ainda pouco usual entre os violeiros.  

 

Figura 31. Print screen utilização de pedaleira multipista 

 

Fonte: MARIANI, Leonardo (2022). 

Além das videoaulas é possível aprender observando as performances de violeiros 

profissionais, como fazem os guitarristas ao transcreverem os solos. Recentemente o YouTube 

disponibilizou a seus usuários assistir aos vídeos em várias velocidades, basta entrar em 

configurações de vídeo e clicar em “velocidade de reprodução”, assim é possível assistir 

lentamente observando cada movimento realizado pelo músico e intérprete ao assistir a uma 
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videoaula. Nota-se que muitos violeiros cederam ao uso de recursos tecnológicos como 

pedaleiras multipista em suas performances.   

3.3.4. Videoaula de Viola Machete 

Apesar do foco da pesquisa se debruçar na relação do aprendizado da viola caipira 

mediado por tecnologias digitais, constata-se que não são somente os professores de viola 

caipira que estão incorporando as tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. 

Milton Primo violeiro e professor de viola machete de São Francisco do Conde, no Recôncavo 

Baiano, também disponibiliza videoaulas sobre o samba chula, com enfoque no aprendizado da 

viola machete. Observamos ainda que na videoaula ele faz uso dos mesmos recursos visuais 

que os professores de viola caipira: letra e cifra; tablatura e diagrama de acordes; e imagem que 

ilustra a digitação da mão esquerda. Milton Primo disponibiliza no link da videoaula todo o 

material visual apresentado. Percebe-se que essa metodologia usada nas videoaulas é comum 

aos instrumentos de cordas dedilhadas.  

  Figura 32. Print screen da videoaula “Como tocar Viola Machete e Samba Chula”, por Milton Primo 

 

Fonte: MACHETE (2022). 

 

3.4.  A viola caipira no site Cifra Club   

Com o avanço das novas tecnologias e da expansão da rede de internet, a relação de 

ensino e aprendizagem musical mudou consideravelmente. Quando iniciei meus estudos no 

violão, aprendi através de revistas (adquiridas em bancas de jornal pelo meu pai) que continham 

letras e cifras de músicas sertanejas. Nessas revistas, constavam as cifras e os diagramas de 

acordes no braço do violão, minha iniciação se deu neste momento, decorando desenhos de 

acordes e sequências harmônicas. Posteriormente, passei a ter acesso à internet e isso facilitou 

bastante o processo de aprendizagem, pois o acesso ao material era muito mais fácil, bastando 
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fazer uma busca na web. Atualmente, muitos aprendizes recorrem ao site Cifraclub para 

aprender um instrumento musical, pois o site dispõe de letra e cifra, videoaulas completas para 

diversos instrumentos (predominam, no entanto, aulas para instrumentos de cordas dedilhadas, 

como violão e guitarra), música com solo e, em alguns casos, até mesmo uma cifra e/ou 

videoaula simplificada para o aluno iniciante.  

“O Cifraclub foi criado em 1996 por Gabriel Fernandes, que logo depois fundou a 

empresa Studio Sol, sediada em Belo Horizonte (MG), empresa responsável pela produção e 

organização do material exposto no site” (RODRIGUES, 2018, p. 173), ganhou notoriedade 

por ser pioneiro em disponibilizar letras cifradas para seus usuários, e, posteriormente, em 2008, 

passou a produzir videoaulas de diversos instrumentos sendo um recurso a mais de 

aprendizagem musical.  

É interessante notar que as videoaulas do Cifraclub apresentam um formato análogo ao 

que encontramos nas fitas de videocassete e posteriormente nos DVDs, a diferença é que o site 

disponibiliza algumas aulas para livre acesso e caso o aprendiz goste do conteúdo e do formato, 

há outras videoaulas elaboradas em sequência que podem ser adquiridas no plano de 

assinaturas. Na página inicial, eles se apresentam como o maior site de ensino de música do 

Brasil. Certamente, é um site que muitos brasileiros utilizam para aprender um instrumento ou 

uma música que gosta, pelo seu formato inovador com uma abordagem de ensino de 

instrumento de forma prática e objetiva, contando inclusive, com um layout que prioriza a 

visualização do instrumento com a tablatura de números no caso do violão e da guitarra. Algo 

a ser destacado é que a tablatura dos números aqui mencionados, se limita aos números 

somente, não obtendo outras informações essenciais como fórmula de compasso ou ritmo. O 

aprendiz só consegue entender a tablatura se somado a videoaula, caso contrário, sem um 

conhecimento prévio da música isso se torna inviável, pois “o objetivo central da produção de 

todo o material do Cifraclub é destinado a ‘ensinar o usuário a tocar’ de maneira mais prática 

possível” (RODRIGUES apud SANDIM, 2011, p. 45).  

Em uma videoaula sobre “Como ler a tablatura” para a viola caipira, do professor Zé 

Helder, disponível no Cifraclub, observamos que, no momento da explicação, o professor 

menciona que a tablatura é diferente de outras formas de notação musical e não possui indicação 

do tempo, tampouco duração das notas, de modo que para tocar corretamente usando a tablatura 

é necessário conhecer a música ou de preferência ver alguém tocando para ver a digitação. 

Nota-se, no instante em que se realiza esta pesquisa, que o site Cifra Club tem 30 

milhões de pessoas cadastradas e um número de 457 mil músicas, além de milhares de acessos 

diários, isso explica a popularidade do site. No ano de 2019, o Cifra Club lançou, com o apoio 
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da fabricante, de instrumentos musicais Rozini, uma série de videoaulas de viola caipira com o 

professor e violeiro Zé Helder, fato relevante, visto que o público que gosta e quer aprender o 

instrumento aguardava pelas aulas no site, basta observar os comentários consensualmente 

positivos e receptivos no canal do YouTube do Cifra Club. 

As videoaulas seguem o mesmo padrão daquelas direcionadas aos demais instrumentos, 

focando na aprendizagem pela prática, priorizando a visualização das duas mãos do professor, 

os recursos visuais como a tablatura e o diagrama dos acordes que aparecem na cor branca (não 

tocado) e na cor laranja (tocado) sempre sincronizados com a execução do professor. Esse 

recurso visual complementa a fala do professor e facilita o entendimento e a assimilação do 

conteúdo.  

Figura 33. Print Screen de um trecho de “Como ler Tablatura” 

 

Fonte: Cifra Club (2021). 

O Cifra Club é um site inteligente que dispõe de vários recursos que facilitam todo o 

processo de aprendizagem, mesclando o audiovisual com letra/cifra e tablatura, tudo em um 

único lugar. No site é possível imprimir a letra cifrada e a tablatura, ou aprender em um 

computador, celular ou tablet conectado à internet, sem precisar imprimir nada. Para tocar junto 

ao professor, é possível usar a autorrolagem, modo no qual a letra cifrada “caminha” junto 

enquanto se toca. Caso o aprendiz não saiba a montagem do acorde no braço da viola caipira, 

o site disponibiliza o diagrama tanto ao final quanto acima da letra, junto com a cifra, bastando 

clicar nela. Se o aprendiz for canhoto, o site ajusta o lado do diagrama, altera o tom da música 

se necessário e, para quem possui algum déficit de visão, é possível aumentar a fonte para 

enxergar melhor.  

O Cifra Club disponibiliza uma série de recursos relacionados à música ou gênero em 

que o aprendiz deseja se aprofundar, incluindo aplicativos que auxiliam no estudo.  

Na página “Aprenda a tocar” está disponibilizada a opção “Dicas e Tutoriais” para 

download, com vários assuntos, como por exemplo: “Como ler partitura”, “Como 

guardar sua bateria”, “Como organizar seus estudos” etc. Nesta mesma página 

também existe o acesso ao “Fórum Cifraclub” no qual os interessados podem enviar 
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suas dúvidas relacionadas às músicas, instrumentos, equipamentos e assuntos afins. 

Outras ferramentas oferecidas são os “Apps” (aplicativos) como afinador, metrônomo 

e dicionário de acordes, podendo todos estes recursos ser instalados em computadores, 

e/ou dispositivos móveis. (RODRIGUES, 2018, p. 178) 

Observe que, além dos conteúdos postados no Cifra Club, há uma preocupação em 

manter um grupo para diálogos relacionados a assuntos musicais ou mesmo para tirar dúvidas. 

Na videoaula podemos observar que há uma organização e um roteiro ao lado direito do vídeo, 

clicando em um desses textos, você é direcionado para aquele trecho da música que deseja 

aprender.  

Figura 34. Print Screen de um trecho da música “Boiadeiro Errante” (Teddy Vieira) 

 

Fonte: Cifra Club (2021). 

Veja na imagem acima que quando o professor mostra o ritmo, utiliza como recurso 

visual e didático setas para cima e para baixo, enquanto embaixo das setas encontramos as 

indicações dos dedos (Polegar Indicador Indicador Polegar) deverão ser usados na mão direita. 

Nota-se que esse tipo de simbologia se assemelha aos primeiros métodos publicados pelas 

duplas caipiras, nos quais se utilizavam símbolos para transmitir o conhecimento sobre o 

instrumento.   

Porém, graças à forma como isso vem sendo feito, e a preocupação com a qualidade 

do trabalho, as pessoas estão aos poucos demonstrando interesse em entender sobre 

teoria musical, e isso começou a ser feito pelo site. Ou seja, os usuários estão tendo 

acesso a um conteúdo relacionado à parte prática em que aprendem a tocar suas 

músicas favoritas, o que os estimula a continuar buscando, e paralelamente estão 

recebendo a oportunidade de associar esse tipo de vivência com a teoria, já que o site 

está disponibilizando vídeos com informações teóricas. (SANDIM, 2011, p. 45) 

Observa-se também a ausência da escrita musical como a tablatura rítmica – recurso 

muito utilizado para instrumentos de cordas dedilhadas como o alaúde, a guitarra barroca e o 

violão e a partitura. Entendemos que essa simbologia possa contribuir com o desenvolvimento 

teórico/prático dos aprendizes, como a mensuração do tempo e símbolos como arrastes, 

mordentes, ligados, entre outros. Possivelmente, os aprendizes associam a execução do 
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professor com a escrita musical, estimulando e despertando o interesse do aluno em aprofundar 

seus estudos teóricos musicais. 

Os alunos que assistem às aulas e querem aprender a tocar uma determinada música, 

automaticamente tem o contato com nomes de acordes, cifra que o representa, já que 

isso está presente em todas as aulas nas quais o foco é aprender a tocar uma música. 

Além disso, caso o usuário queira se aprofundar um pouco mais e entender sobre 

formação de acordes, escalas e outros aspectos musicais ligados à parte teórica, ele 

também encontrará à sua disposição esse tipo de informação. Com isso, o ambiente 

do site torna-se um amplo espaço de aprendizagem musical. (SANDIM, 2011, p. 24) 

Nesse sentido, nota-se que os produtores de conteúdo do site têm considerado a parte 

teórica, proporcionando um aprendizado mais consciente. No que tange ao aprendizado da viola 

caipira, ao aluno iniciante as videoaulas relacionadas à viola oferecem uma iniciação. Esse 

formato de aula se assemelha ao aprendizado com o mestre, a diferença é que está gravado. 

Porém, quando o aprendiz acessa as videoaulas, é possível deixar os comentários tanto no site 

como no canal do YouTube. Com isso, o professor pode responder aos questionamentos dos 

aprendizes e ter o retorno de quem consome o conteúdo possibilitando um replanejamento das 

aulas postadas.  

 

3.5.  Soundslice 

Atualmente, nota-se que muitos aprendizes de música se utilizam de ferramentas e 

recursos tecnológicos para aprender um instrumento, sejam aplicativos, aulas síncronas por 

videoconferência e, sobretudo, assistindo às videoaulas disponíveis nos sites YouTube e o Cifra 

Club. Em uma fase da minha formação como violeiro, para aprender os toques dos grandes 

mestres da viola, recorri a inúmeras gravações disponíveis no YouTube. As novas tecnologias 

trouxeram facilidades e praticidades na forma como podemos aprender qualquer instrumento 

musical, mudando completamente a relação de ensino e aprendizagem musical. 

No período do rádio, na fala de Almir Sater, se quiséssemos aprender uma música era 

muito difícil, pois só era tocada uma única vez, não repetia e nem era possível gravar. Hoje, 

com as ferramentas tecnológicas bastante avançadas, podemos gravar, repetir quantas vezes 

quisermos, diminuir a velocidade, mudar o tom, fazer um looping de determinado trecho, até 

aprendermos com exatidão o conteúdo sonoro. 

Diante de todas essas possibilidades a nosso favor, durante minhas pesquisas por 

métodos de viola caipira me deparei com o livro do Roberto Corrêa, A arte de pontear viola, 

material importante para a sistematização do ensino do instrumento, recorrendo à escrita da 
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partitura e tablatura, e abordando inúmeras técnicas que fazem parte do idiomatismo do 

instrumento. Posteriormente, o autor lançou o DVD recorrendo ao audiovisual, provavelmente 

para alcançar os violeiros que não faziam uso do recurso da escrita da partitura e ou tablatura 

para aprender o instrumento. Após analisar o DVD lançado pelo autor, veio-me o seguinte 

questionamento: por que não juntar a escrita com o audiovisual? 

Quando o conteúdo é gravado por professores e ou mestres de viola caipira e postado 

em um site como o YouTube, por exemplo, nota-se uma semelhança com a aprendizagem por 

transmissão oral, ou seja, aprender por meio da observação, percepção, imitação e repetição. O 

único fator agravante nesse tipo de aprendizagem é que o aluno não tem a possibilidade de tocar 

fisicamente com o professor. 

A partir das minhas experiências como professor de viola caipira, comecei a utilizar, 

como recurso somado às aulas presenciais, as videoaulas, transmitidas por meio de grupo de 

WhatsApp por mim criado para comunicação com os alunos. Muitos destes não liam tablatura. 

Assim sendo, passei a pesquisar formas de juntar a escrita com o audiovisual. Inicialmente, 

pensei em fazer isso através de edição de vídeo, no entanto, isso seria um processo muito 

demorado e trabalhoso. Visando resolver esse desafio, pesquisei até descobrir o Soundslice. 

De acordo com o site, o Soundslice foi construído por músicos e destinado a professores 

de música e outros músicos, com o intuito de atender as necessidades daqueles que queiram 

ensinar, praticar, compartilhar ideias, conectar-se com outros artistas, aprender, e ganhar 

dinheiro com a música. Segundo o site, o Soundslice sincroniza áudio, vídeo e notações 

musicais em uma única interface, com o objetivo de ser a melhor forma de aprender música. 

Tudo em nosso site é baseado no reprodutor Soundslice, um reprodutor de áudio / 

visualizador de notação híbrido que sincroniza notação com áudio real. Ele permite 

que você:  

a) Ver notação musical / tablatura sincronizada com gravações de áudio / vídeo 
b) Clique na notação para ir para aquele momento da gravação 
c) Diminua a velocidade sem mudar o tom 
d) Loop seções arrastando pelas notas 
e) Oculte partes da música que você não gosta 
f) Aplique zoom e reenvie a notação para caber em telas menores 
g) Notar música com um editor de notação / guia completo 
h) Faça tudo isso do conforto do seu navegador da web, sem instalar nada e muito 

mais!  

Cada peça musical em nossa plataforma é chamada de slice. Soundslice tem tudo a 

ver com aprender e ensinar música por meio de fatias. (SOUNDSLICE, 2021) 

O Soundslice, que tem origem nos Estados Unidos (EUA), é uma ferramenta 

tecnológica com um potencial enorme para o ensino-aprendizado de diversos instrumentos 



 
92 

 

 

musicais. Para utilizar o site, basta criar uma conta gratuitamente e produzir suas fatias de som 

(slices) para estudo pessoal, alunos, colegas de banda etc. O site dispõe da possibilidade de 

venda em forma de curso e incorporação em um site próprio. Com o plano de licenciamento, é 

possível obter acesso à funcionalidade total do site. Os planos são: gratuito, plus, professor e 

licenciamento.    

Com o Soundslice na versão gratuita é possível sincronizar vídeo do YouTube via link 

e partitura/tablatura via arquivo Musicxml e fazer o upload para o site, porém somente deixando 

público em seu canal a fatia de som, uma regra do site. A sincronização pode ser feita 

manualmente de compasso em compasso apertando a tecla “T” do seu computador ou 

sincronizar a partitura com o audiovisual da seguinte forma: sincronizamos o primeiro ponto 

(1) e ao final do espectro sonoro, o ponto (2), em seguida, dando dois cliques e escrevendo 

(end.), o restante é sincronizado automaticamente26. Após a fatia de som ser postada em seu 

canal, é possível deixá-la pública ou privada, ou ainda montar um curso com suas músicas ou 

exercícios musicais disponíveis em seu canal.  

Com o intuito de esclarecer ao leitor acerca da funcionalidade do Soundslice para o 

professor, faremos um breve passo a passo mostrando como é feita a sincronização da 

partitura/tablatura com o vídeo no site. 

 

Figura 35. Sincronização: Passo 1. 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

 

 

 

 
26 O Soundslice faz atualizações regularmente com o intuito de melhorar o desempenho e atender efetivamente 

seus assinantes.  
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Figura 36. Sincronização: Passo 2 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Figura 37. Sincronização: Passo 3. 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
94 

 

 

Figura 38. Sincronização: Passo 4. 

  

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Figura 39. Sincronização: Passo 5 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Figura 40. Sincronização: Passo 6 

 

Fonte: Soundslice (2021) 
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Figura 41. Sincronização: Passo 7 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Figura 42. Sincronização: Passo 8 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Figura 43. Sincronização: Passo 9 

 

Fonte: Soundslice (2021) 
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Figura 44. Sincronização: Passo 10 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

 

Figura 45. Sincronização: Passo 11 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

 

Figura 46. Sincronização: Passo 12 

 

Fonte: Soundslice (2021) 
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Em versões pagas, o site traz como função o controle de deixar ou não o seu 

conteúdo privado, basta fazer upload usando o arquivo de áudio ou vídeo para o site, ou ainda, 

usando o YouTube, Wistia, Vimeo. No plano professor, temos a possibilidade de montar cursos 

e ter alunos ilimitados. No plano de licenciamento, é possível incorporar a tecnologia do 

Soundslice em seu próprio site. De acordo com o site: 

Para aprender um lick de guitarra de blues, você não pode simplesmente olhar para 

uma tablatura em um livro. Você precisa ouvir alguém tocando, para entender o 

sentimento. Para aprender a parte do piano com uma sonata de Mozart, você não pode 

simplesmente ouvir a gravação de um virtuoso. Você precisa ler a partitura para saber 

exatamente quais notas tocar. Para aprender um solo de saxofone de jazz de 350 bpm, 

você não pode simplesmente tocar junto com a gravação desde o primeiro dia. Você 

precisa desacelerar, fazer um loop e fazer um depósito de madeira, uma frase de cada 

vez. Para descobrir uma apresentação de banjo bluegrass no YouTube, você não pode 

simplesmente assistir ao vídeo 50 vezes e tentar se lembrar dele para sempre. Você 

precisa ser capaz de escrever sua transcrição, antes que ela inevitavelmente desapareça 

da memória. Aprender música é complicado, e nós, músicos, estamos acostumados a 

fazer malabarismos com várias ferramentas para lidar com isso. Partituras, MP3 

players, vídeos do YouTube, aplicativos de lentidão / looping, software de edição de 

notação / guia. Por que não existe uma única ferramenta que combine tudo o que um 

músico precisa? Ficamos frustrados com isso - então criamos o Soundslice. 

(SOUNDSLICE, 2021) 

 

Essa é uma real situação de um aprendiz e músico na atualidade, para aprender a tocar 

e/ou ensinar um instrumento inevitavelmente o encontro entre as ferramentas tecnológicas 

acontece, desde um afinador eletrônico, passando por videoaula, looping base, backing track 

(áudio base/guia), playbacks, aplicativos, até um software de edição de partituras. A 

combinação do audiovisual e da escrita musical proposta pelo Soundslice traz uma 

comunicação perfeita entre ambos.    

Notação sincronizada com gravações reais. Tom, sensação, técnica - há tantas coisas 

que a notação não consegue comunicar. Soundslice combina o melhor dos dois 

mundos. Ferramentas de prática intuitiva. Clique em uma nota para ir para aquele 

momento do vídeo. Arraste pelas notas para fazer um loop. Diminua a velocidade, 

transponha, partes de solo e muito mais. Qualquer dispositivo. Telefones, tablets, 

desktops... Soundslice funciona em qualquer dispositivo com um navegador da 

web. Não há necessidade de instalar nada. Qualquer instrumento, estilo ou 

gênero. Nosso player funciona perfeitamente com qualquer tipo de música. Crie 

gratuitamente em nosso editor online. Use-o gratuitamente. Nosso editor de notações 

e guias com recursos completos é totalmente gratuito para usar. Sim, realmente. Faça 

upload de arquivos ou comece do zero. Importe músicas de outros programas 

(Musicxml, Guitar Pro, etc.) ou crie em nosso editor. Sincronize com gravações 

reais. Sincronize facilmente partituras com o YouTube, MP3s e muito mais. Nada 

para instalar. Tudo funciona no seu navegador, salvo na nuvem. Simples de 

compartilhar. Quando estiver pronto, compartilhe com alunos, companheiros de 

banda, companheiros de coro ou quem quer que seja. É tão fácil quanto enviar um 

link. (Ibidem) 
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Com essa ferramenta tecnológica, percebe-se um ganho considerável tanto para quem 

aprende como para quem ensina, pois abarca uma série de outras ferramentas, além de atender 

uma série de níveis de aprendizagem. Se analisarmos um aluno de viola caipira, por exemplo, 

que não está escolarizado musicalmente, o site oferece a visualização das notas no braço do 

instrumento além da leitura da tablatura e da partitura, bem como o metrônomo e outras formas 

possíveis de visualização do conteúdo apresentado dentro do Soundslice, como aumentar ou 

diminuir o vídeo e imagem da partitura na tela.  

 

 

 

Figura 47. Canal do Soundslice do autor: modo praticando 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Figura 48. Canal do Autor no Soundslice: configurações de vídeo - mudar para destro  

e canhoto e tirar a partitura tablatura 

 

Fonte: Soundslice (2021) 
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Essa é a forma como aparece para os alunos: a versão praticando. Quando fazemos a 

inserção do vídeo no Soundslice via canal do YouTube conforme a primeira parte da Figura 49, 

observa-se que não é possível mudar para a versão canhoto conforme a segunda parte da figura, 

e como nos mostra a terceira parte da mesma figura, nota-se que é de suma importância para o 

aprendiz de viola ou de qualquer instrumento de cordas dedilhadas ter as duas opções (destro e 

canhoto), pois facilita para o aluno ter a referência no formato em que toca o instrumento. 

 

 

 

 

 

Figura 49. Configurações no Soundslice. 

 

Fonte: Soundslice (2021) 

 

Nas configurações gerais é possível encontrar uma série de funcionalidades que 

contribuem ainda mais para a utilização efetiva do site. Na opção zoom level é possível 

aumentar ou diminuir o tamanho da partitura/tablatura; mudar o layout, ou seja, a forma como 

queremos ver a escrita: forma fluida, horizontal ou paginada; na aparência do instrumento 

podemos escolher qual linha de instrumento queremos estudar em determinado momento, ou 

seja, no caso das figuras (48, 49) acima temos um arranjo para três violas caipiras, e se 

quisermos estudar somente a base, pode-se ver somente a linha da base. Uma outra forma de 

estudar seria deixar a base rolando e fazer a melodia, isso habilitaria a função de playback, 



 
100 

 

 

enquanto se ouve a base, toca-se a melodia. São inúmeras as funções que o site oferece tais 

como: tocar com a contagem no início, imprimir a escrita e estudar separadamente, se for o 

caso, colocar no modo looping um determinado trecho a ser estudado, transpor a escrita. Vale 

ressaltar que a transposição só acontece na escrita, o mesmo não acontece no audiovisual, mas 

isso pode ser facilmente resolvido, caso queira mudar de tom, basta mudar o tom da escrita e 

não ver o audiovisual. O site oferece ainda a opção midi (denominado sintético) sendo possível 

tocar junto com a escrita somente. 

 

 

 

Figura 50. Opção midi (denominado sintético) 

 

Fonte: Soundslice (2022) 

 

Essas tantas funcionalidades oferecidas pelo Soundslice, vieram responder a uma 

necessidade identificada na realidade de muitos professores e alunos, de diversos instrumentos 

musicais. Observamos que no plano professor, é possível ter uma interação com os alunos 

dentro do site por meio de mensagem, o estudante pode inclusive mandar sua performance ao 

professor para avaliação de desempenho no exercício ou repertório trabalhado naquele 

momento. Percebe-se uma preocupação por parte dos desenvolvedores do Soundslice em 

centralizar tudo em um único local, porém o professor é livre para mandar um e-mail ou mesmo 

ter um contato direto com o aluno por WhatsApp ou Telegram por exemplo. 

Contudo, compreende-se que o Soundslice é um recurso tecnológico que pode mudar a 

forma de ensinar qualquer instrumento musical. Como o aprendizado da viola caipira tem 

passado por mudanças substanciais, a partir das quais a escrita e o audiovisual têm ganhado 
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força nos últimos anos, o audiovisual, somado à escrita, pode contribuir consideravelmente para 

o desenvolvimento musical do aprendiz que deseja alavancar seus estudos no instrumento. 

Podemos observar ainda que é um recurso tecnológico que auxilia tanto o professor como o 

aluno, pois uma vez que o professor cria um portfólio de exercícios e repertório, basta 

encaminhar para o aluno e, concomitantemente, obtém-se um banco de dados riquíssimo. 

 

3.6. Videoconferências  

 Com a chegada da pandemia, no início de 2020, passamos por uma série de dificuldades 

na educação no mundo inteiro. Portanto, por conta do distanciamento social, as atividades 

presenciais foram interrompidas por recomendações da organização mundial de saúde. Muitos 

professores foram incumbidos da demanda de seguir com as aulas a distância sem ter tido 

qualquer experiência nessa modalidade de ensino. Nesse sentido, os professores “trocaram a 

roda do carro com ele em movimento”, ou seja, tiveram que aprender diariamente por tentativa 

e erro ou com os colegas que já tinham expertise nessa modalidade de ensino.  

 Algumas pesquisas foram feitas sobre o ensino de instrumentos musicais a distância. De 

acordo com Gohn (2020b), no século XXI, houve um aumento:  

[...] dos recursos de videoconferência que estavam disponíveis gratuitamente (ou a 

baixo custo), ou seja, as tecnologias VoIP (Voice over Internet Protocol), em 

softwares como Skype e FaceTime (GOHN, 2013) e outros mais recentes como 

Google Meet e Zoom. Embora pesquisas apontem problemas com esses recursos, 

incluindo interrupções na comunicação, baixa qualidade de áudio e vídeo, e 

inconsistências e descompassos na conectividade (ARCHIBALD et al., 2019), os 

serviços têm sido aperfeiçoados e complementados com novas ferramentas, à exemplo 

da capacidade de gravar e armazenar o registro das sessões realizadas. (GOHN, 

2020b, p. 154) 

Apesar dessas plataformas não terem sido desenvolvidas para o ensino musical e sim 

para a voz falada, com as atualizações, é possível perceber grande melhora durante o uso. Nas 

aulas de viola caipira utilizamos o Google Meet e o Zoom. Se pensarmos que trabalhávamos 

somente com as aulas assíncronas via WhatsApp, ao utilizar essas plataformas, foi um ganho e 

tanto. “No interesse ou na obrigação de manter suas atividades, muitos professores ligaram seus 

laptops e começaram a lecionar via internet” (GOHN, 2020b, p. 156). 

No caso do ensino da viola caipira nas instituições SESCs e prefeitura de São Bernardo 

do Campo, instituições onde realizamos o trabalho remoto, utilizamos inicialmente o ensino 

assíncrono por não ter, naquele momento, acesso gratuito às plataformas de videoconferência. 
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Mesmo com as videoaulas sendo enviadas aos alunos por meio do WhatsApp, sentimos a 

necessidade de um encontro síncrono para conversar sobre as dúvidas que surgiam. Os 

encontros síncronos aconteciam no dia da aula presencial e os assíncronos aconteciam via 

WhatsApp e Telegram, com o material enviado e atendimento aos alunos. As dúvidas vinham 

por texto, áudio e vídeo. 

Não houve grande mudança nas tecnologias de videoconferência, em relação à 

qualidade de transmissão de áudio e vídeo, no início de 2020. Ainda assim, ocasionado 

pela pandemia, há um novo paradigma em instauração, no qual o contato entre 

professores e alunos de música se dará com mais frequência por meio de tecnologias 

como Skype e Zoom, a despeito dos problemas que isso acarreta. Isso confere uma 

maior relevância a essa forma de comunicação do que existia em modelos de trabalho 

anteriores, em cursos de EAD com base assíncrona. No passado recente, em muitas 

instituições havia essa tendência assíncrona, com uso de vídeos pré-gravados, para 

assegurar um controle de qualidade nos conteúdos transmitidos. Essa foi a norma 

estabelecida pela UFSCar para o projeto UAB, evitando falhas nas comunicações, 

especialmente em disciplinas envolvendo a prática musical. Pairava no ar a 

expectativa futura de que tecnologias de videoconferências de alta qualidade, sem 

nenhuma compressão de dados, a exemplo do LOLA, ficassem acessíveis para a EAD 

de música. No novo paradigma, a situação emergencial provocada pela pandemia 

colocou o modelo síncrono em evidência imediata, sem chances de espera por mais 

avanços tecnológicos. (GOHN, 2020b, p. 157) 

No processo de ensino-aprendizagem da viola caipira, tivemos alguns problemas com 

relação à conexão de internet tanto por parte do professor como do aluno. No meu caso, tive 

que contratar internet via fibra óptica, pois não conseguia sequer enviar uma videoaula. Alguns 

alunos descreveram ter o mesmo problema. Problemas com a latência, interrupção e falta de 

internet por conta da operadora e falta de energia elétrica também eram reclamações frequentes.  

Consequentemente, a emergência causou uma urgência na busca por respostas, e com 

isso as instituições que optaram pelo ensino remoto tiveram que relevar muitas 

questões sociais e territoriais. Nem todos os professores e alunos vivem em regiões 

com internet de boa velocidade e têm acesso aos equipamentos necessários, o que 

provoca desafios tecnológicos e socioeconômicos. Os equacionamentos de caráter 

universal não captam singularidades e são apresentados como solução somente para 

aqueles que têm condições de avançar em seus estudos. Dito isso, na impossibilidade 

de um encaminhamento ideal, no qual haveria a produção de conteúdo com 

antecedência, a opção de trabalho em tempo real, por meio de videoconferências, 

representa um “caminho do meio”. Não ocorre um processo com todas as 

potencialidades da EAD, mas criam-se alternativas para o enfrentamento da 

calamidade pública. (GOHN, 2020b, p. 158) 

No que se refere a equipamentos tecnológicos e acesso à internet, sabemos que ainda não 

é acessível a todos, principalmente em um período delicado como a pandemia, quando tínhamos 

que conter recursos financeiros pelas incertezas futuras. Mas medidas foram tomadas para que 

as aulas de viola caipira pudessem seguir. Sendo assim, para minimizar os problemas com a 

internet e a latência das videoconferências, trabalhamos com o retorno dos alunos por vídeos 
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enviados por WhatsApp e Telegram, de forma que o professor obtenha o retorno dos alunos e 

possa comentar esse retorno nas aulas síncronas.  

As particularidades de cada instrumento musical são determinantes no resultado de 

aulas on-line, especialmente no que tange a atividades síncronas. Frente às mesmas 

condições tecnológicas, a intensidade e a gama de frequências produzidas por 

diferentes instrumentos interferem na transmissão de dados, possivelmente criando 

demandas de equipamentos adicionais. (GOHN, 2020b, p. 159) 

 

De acordo com Gohn (2020b), “na situação mais simples, isso é, professor e aluno ligam 

seus aparelhos (desktops, laptops, tablets ou celulares), se conectam à internet e realizam a aula 

via Skype ou software similar, existem limitações tanto na transmissão de dados como na 

captação do áudio” (GOHN, 2020b, p. 159). Certamente, esses equipamentos não possuem 

microfones adequados para as aulas online, a qualidade de áudio é afetada. Para as aulas 

síncronas, o professor até pode investir em um equipamento como uma placa de áudio e 

microfone externo visando enviar arquivos audiovisuais de qualidade para seu aluno, 

investimento este que o aluno, por sua vez, pode não conseguir realizar. No entanto, a solução 

que encontramos para ter um retorno satisfatório é o aluno gravar as lições realizadas em casa 

para a avaliação do professor. 

Outras medidas foram tomadas para que as aulas de viola caipira pudessem ser 

melhoradas durante o período de pandemia. Por não ter ainda muita habilidade em aulas nessa 

modalidade, busquei informações em comunidades virtuais e tutoriais no YouTube (2022) no 

intuito de aperfeiçoar e personalizar minhas aulas.  

O autor participou de dois webinários com professores Suzuki (Figura 51) com o intuito 

de conhecer as novas estratégias e de como trabalhar com as aulas online. Nesses encontros, 

foram abordadas várias estratégias, experiências dos professores, dicas técnicas sobre luz, 

câmera, áudio e ética EAD, incluindo como agir antes, durante e depois das aulas. Confesso 

que me senti amparado, a troca aconteceu também com os professores que não utilizam a 

metodologia Suzuki, tornando ainda mais rica a troca de saberes. Em nossa formação como 

educadores musicais não há disciplinas que abordem os recursos tecnológicos, na música 

comumente é ofertada apenas uma disciplina de software de edição de partituras, que foi o meu 

caso.  
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Figura 51. Participação em Webinários. 

 

Fonte: Autor (2020) 

Atualmente, passamos por um momento em que temos que aprender diariamente se 

quisermos mantermos nossas aulas com qualidade. Aprendemos com tentativa e erro e são 

muitos recursos tecnológicos que precisamos dominar (GOHN, 2020b). Para ofertar uma aula 

de qualidade, é preciso haver planejamento para muito além dos conteúdos e isso tem 

demandado muito trabalho dos professores de música. Presentemente, temos a nosso favor as 

videoconferências pelo Zoom, Google Meet, entre outros, possibilitando momentos síncronos 

com os alunos, porém o professor precisa, antes e após a aula, preparar os momentos 

assíncronos, que são as videoaulas, além de atender aos chats de dúvidas por WhatsApp etc.  

A partir da busca por boas práticas de professores de outros instrumentos, traduzimos 

para a realidade das aulas de viola caipira. As plataformas de videoconferência como 

mencionado acima tem passado por atualizações que podem ajudar no trabalho remoto 

deixando-o mais atrativo. Com o compartilhamento de tela do Zoom (Figuras 52 e 53) é 

possível fazer algumas anotações na tela mostrando ao aluno a postura da mão direita e esquerda 

ou até analisar a forma da música em uma partitura/tablatura, fazendo com que o aluno 

compreenda o conteúdo. 

 

Figura 52. Compartilhamento de tela pelo Zoom 

 

Fonte: Autor (2022) 
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Figura 53. Compartilhamento de tela pelo Zoom. 

 

Fonte: Autor (2022) 

 

 

As videoconferências, chamadas de vídeo, tutoriais e outros mecanismos, podem 

contribuir para que o aluno se sinta mais próximo do professor e aproveite os seus 

ensinamentos. Além disso, os alunos podem compartilhar também, por meios eletrônicos, 

informações com seus colegas de turma, tornando o aprendizado uma ação ativa e não passiva. 

Assim, o aluno contará com vários elementos, professor, turma, material didático e seu próprio 

esforço para tornar a aprendizagem de determinado instrumento significativa (TORI, 2010).  

Por fim, para que se tenha sucesso nas aulas de instrumento a distância, é necessária 

maior atenção por parte do professor, para que não se transfira a sua responsabilidade e função 

como instrutor para uma ferramenta eletrônica de acesso livre. Deste modo, o professor deve 

entender que ele ainda tem um papel fundamental e deve desempenhá-lo à parte da tecnologia, 

para que, mesmo a distância o aluno possa sentir confiança e segurança nas lições, otimizando 

assim o aprendizado (OLIVEIRA-TORRES, 2012). 
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4. A viola caipira e a era digital: do CD e DVD ao ambiente virtual de aprendizagem 

4.1. O uso de CD e DVD no ensino da viola caipira 

Gohn (2002) observou em sua pesquisa as inovações e formas de se consumir e 

transmitir música que ocorriam desde o início do século XX, além de apontar possibilidades de 

ensino-aprendizagem utilizando-se do som, imagem, computadores e a internet. No que se 

refere ao vídeo, o estudo destacou como a visualização dos gestos do músico facilitou o 

aprendizado de estudantes de música, inicialmente nos programas de televisão, e, em seguida, 

com o uso do videocassete para fins educacionais. Assim o autor relata que:   

A supremacia tecnológica do vídeo no estudo da música imperou durante a década de 

80, e só terminou com o avanço dos computadores pessoais, que no decorrer da década 

de 90 trouxeram uma vasta gama de novas possibilidades. A internet disponibilizou 

um conteúdo gigantesco de informação, abrangendo todas as áreas da música, em 

todos os seus estilos. O CD-ROM facilitou exercícios de repetição contínua como 

aqueles usualmente encontrados no treinamento da percepção auditiva. Softwares 

tornam possível a impressão de partituras, realizam gravações, corrigem erros 

cometidos em performances. A música pode ser armazenada e manipulada 

digitalmente nas máquinas. Um elemento importante presente no aprendizado da 

música através do computador é a interatividade, ampliando as chances para uma 

maior participação do aluno e para uma individualização do estudo em acordo com 

suas particularidades. (GOHN, 2002, p. 11) 

Assim, o autor já apontava caminhos possíveis para um ensino-aprendizagem mediado 

por tecnologias justamente pela quantidade de informações disponíveis e a facilidade em poder 

repetir diversas vezes um trecho a ser aprendido. Nesse sentido, o CD e o DVD oportunizaram 

outras formas de aprendizagem para diversos instrumentos. Muitos violeiros e professores de 

viola caipira passaram, então, a gravar suas performances, vídeoaulas e vender por 

correspondência, bancas de jornal, lojas, livrarias e online.  Quanto a isso, o autor destaca que:  

Atualmente, pela quantidade e qualidade de cinema e televisão a que as pessoas são 

expostas regularmente, imagens e sons cada vez mais substituem o texto escrito na 

educação cotidiana informal. Este processo é marcado pela oralidade, onde a nova 

forma de conhecer o mundo não mais é através da escrita e da leitura, mas a partir de 

imagens e sons reais, com filmes, vídeos, discos e veículos da mídia eletrônica 

desempenhando o papel de “livros de nosso tempo”. (GOHN, 2002, p. 78) 

Nota-se que a forma como aprendemos mudou a partir dos avanços das tecnologias 

digitais, o acesso a aparelhos tecnológicos cada vez mais modernos, compactos e portáteis 

proporcionou um nicho de mercado educacional. De acordo com o autor supracitado, a forma 

como podemos conhecer o mundo agora ganha um outro olhar, e assim, o vídeo, de certo modo, 
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dá a impressão de que o professor está à sua frente como em uma sala de aula, ensinando a você 

na prática e demonstrando como tocar o exercício e o repertório proposto.  

Porém, vale frisar que o educador musical que deseja ingressar nesse formato de aula 

precisa elaborar e planejar muito bem o conteúdo, minimizando dificuldades comunicacionais 

e prevendo dúvidas que poderão surgir, pois ao gravar aulas em um CD ou DVD não haverá a 

possibilidade de um diálogo em tempo real para solucionar dúvidas ou obter esclarecimentos, 

a não ser que o professor se disponha a comunicar-se com os alunos via e-mail ou outra 

ferramenta. Portanto, é necessário entender a linguagem audiovisual, caso contrário, não haverá 

resultados satisfatórios se o professor anexar informações sem estabelecer uma conexão com o 

aluno. 

Após tecer algumas considerações sobre o uso de áudio e vídeo no processo de ensino-

aprendizagem, trataremos a seguir sobre a análise destes recursos no livro, CD e DVD A Arte 

de Pontear Viola, de Roberto Corrêa (2015), pois a grande motivação para esta pesquisa deve-

se ao contato inicial com essa obra. Sabemos que outros violeiros e professores também 

produziram materiais em CD e DVD com vistas ao ensino do instrumento, porém a escolha por 

essa gravação e não outra levou em conta a relevância da metodologia de ensino utilizada. Na 

segunda edição do livro, nota-se que o autor fez uso do CD com todos os áudios de exercícios 

e estudos a fim de atender os estudantes que não leem e tocam de ouvido.  

Ao analisar o DVD em questão, compreende-se que Corrêa (2015) fez uso de técnicas 

ancestrais de prática da viola no Brasil, trabalhando com os fundamentos técnicos da viola 

caipira contemporânea. As referências utilizadas correspondem a pesquisas de campo 

realizadas com Mestres Violeiros da tradição das Folias de Reis, Catira e Lundus. Outra fonte 

fundamental destacada é a discografia das duplas caipiras desde o final da década de 1920 e as 

técnicas utilizadas por esses violeiros. 

O DVD apresenta em vídeo o método didático de Roberto Corrêa para a aprendizagem 

da viola caipira contemporânea27, contendo os principais fundamentos técnicos do instrumento, 

divididos em 3 seções:  

a) mecânica das mãos;  

b) ritmos caipiras;  

c) estudos progressivos.  

 
27 Termo utilizado pelo autor para diferenciar da viola caipira tocada pelos mestres que interagiram nas pesquisas 

de campo. 
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As lições foram filmadas a partir de três ângulos distintos, para registrar todos os gestos 

e movimentos, minimizando possíveis dúvidas. As partituras e tablaturas foram incluídas no 

DVD para que o estudante possa imprimir e acompanhar junto ao vídeo. 

A parte 1 “Mecânica das mãos” é voltada ao desenvolvimento das mãos do violeiro, o 

conhecimento do instrumento, a postura, as técnicas de manuseio e afinação, ou seja, 

conhecimentos e práticas fundamentais para se extrair os primeiros sons. Corrêa (2015) 

descreve que desde as primeiras lições o estudante vai gradualmente se familiarizando com a 

escrita musical e com a posição de cada nota no braço da viola caipira. 

 Na parte 2, Ritmos caipiras, Roberto Corrêa28, baseando-se em suas pesquisas através 

das discografias das duplas caipiras, demonstra que para um mesmo ritmo existiam variações 

e, para tanto, o autor desenvolveu estudos para que o estudante seja capaz de reconhecer as 

variações e executar qualquer ritmo. O autor menciona que o segredo para um bom 

acompanhamento está no domínio dos ritmos caipiras.  

Na parte três, “Estudos progressivos”, Roberto Corrêa compôs 24 estudos progressivos 

a partir de sua pesquisa e estudo empírico como professor de viola caipira. O estudante iniciante, 

segundo o autor, deve começar a trabalhar nesses estudos, pois ao dominar esses exercícios de 

mão esquerda estará apto aos primeiros estudos progressivos. De modo geral, salienta ainda 

que as partes (1 e 2) preparam e dão suporte para que se evolua dentro dos estudos progressivos. 

De acordo com Roberto Corrêa, o DVD duplo está organizado de forma progressiva, porém 

relata que não é o único caminho metodológico a ser seguido, ficando a cargo do estudante 

encontrar sua forma de aprendizado. As gravações nesses dois DVDs foram feitas de modo a 

não deixar dúvidas sobre a execução de cada exercício, ritmo ou estudo, sendo ambos 

roteirizados: inicia-se com uma dica, depois apresentação geral do estudo, digitação da mão 

direita e esquerda, culminando na execução do conteúdo.  

Figura 54. Gravação de DVD 

 

Fonte: Autor (2022) 

 
28 Ibidem por toda análise do DVD de Roberto Corrêa (2015).  
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Observa-se que o curso em formato DVD se aproximou da forma como o próprio autor 

assimilou os toques e os macetes dos mestres violeiros da tradição, ou seja, na prática, 

observando e tocando junto. Muitos estudantes de viola caipira aprendem dessa forma 

atualmente. A imagem sempre esteve presente nos métodos impressos, mas o audiovisual é uma 

tendência no processo de ensino-aprendizagem da viola caipira, que complementa a forma 

conservatorial de se aprender um instrumento usando somente a partitura.  Identificamos que a 

linguagem audiovisual e a forma como foi estruturada no presente DVD atende os critérios 

observados por Gohn (2002), em que o professor precisa estabelecer um diálogo com o aluno, 

visto que neste formato de aula, não há possibilidade de interação em tempo real com o 

professor.   

No capítulo a seguir, discorre-se sobre como imagem, áudio, conteúdos audiovisuais e 

as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes em publicações de métodos de viola 

caipira. 

 

 

 

4.2. Métodos impressos e e-books  

 Na pesquisa realizada por Dias (2012), há um levantamento de vinte e três impressos de 

viola caipira, sendo dois de viola de cocho. O autor analisou tais métodos e os classificou em 

dois grupos:  

a) o método das duplas caipiras;  

b) os impressos de professores de viola, tendo a este último agregado três subitens;  

- álbuns de composições;  

- álbuns etnográficos  

- álbuns de acompanhamentos.  

Nota-se que além dos materiais impressos, o autor observou a incorporação de mídias 

aos métodos, como CD e DVD. Atualmente, a produção editorial referente a métodos de viola 

caipira ganhou força, em especial com o surgimento dos e-books (livros digitais) e o 

audiovisual, como é o caso das videoaulas. Com o intuito de apresentar ao leitor novas 
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publicações sobre a viola caipira, tanto impressas como digitais. No Quadro 3, abaixo, visamos 

ilustrar e atualizar a pesquisa feita por Dias (2012). 

 

Quadro 3. Novas publicações 

 Título do método   Tipo de material Autor Editora Data 

1 11 Estudos para viola brasileira 

livro/ 

Acompanha CD 

Método Reinaldo Toledo Independente 2019 

2 A viola caipira 1ª edição Histórico e método Almir Pessoa Kelps 2013 

3 História, método e ponteados da 

viola caipira do médio tietê. 

Histórico e método Ricardo Anastácio Independente 2010 

4 Método de viola caipira Método Kelly Rissuto Independente 2018 

5 Sequência de acordes para viola 

caipira 

Método Ariovaldo de Mattos Ricordi 2012 

6 Viola caipira Instrumental: 42 

Estudos progressivos  

Método Rui Torneze Vitale 2011 

7 Toque viola em um toque Método  Tadeu Moura  s/d 

8 Toque viola em dois toques Método  Tadeu Moura Tadeu Moura 2014 

9 A arte e o ofício de ser violeiro  

Acompanha 2 CDs 

Método Marcos Mesquita Estação 

Brasileira 

2019 

10 Caderno Pedagógico  Método Claudio Avanso Claudio Avanso 2019 

11 Mãos que fazem, mãos que tocam.  

Acompanha áudio das composições. 

Instrumental Levi Ramiro Ed. do Autor 2020 

12 Viola brasileira e suas 

possibilidades 

Instrumental Fernando Deghi Violeiro 

Andante 

2001 

13 Viola de um brasileiro e-book. Método Fernando Deghi Violeiro 

Andante 

2017 

14 Ensaios/ e-book. Acompanha 

videoaula 

Método Fernando Deghi Violeiro 

Andante 

2015 
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15 Navegares/ e-book 

Acompanha videoaula 

Instrumental Fernando Deghi Violeiro 

Andante 

no prelo 

16 Ritmos Campeiros/ e-b 

Acompanha áudio, via playlist no 

YouTube. 

Método Valdir Verona Viola Sul 2020 

17 Rio Abaixo  

Acompanha CD 

Método  Valdir Verona Viola Sul 2018 

18 Viola de 9 Cordas 

Acompanha vídeo  

Instrumental Valdir Verona Viola Sul 2020 

19 Ricardo Vignini: viola caipira| 

partituras| tablaturas  

Acompanha videoaula  

Instrumental Ricardo Vignini Voa Mundo  2020 

20 Ricardo Vignini: Raiz  Instrumental Ricardo Vignini Onde mora a 

viola  

2021 

21  A arte de pontear viola 3º edição. Método Roberto Corrêa  Viola Corrêa 2018 

22 Viola caipira: arranjos 

instrumentais de músicas 

tradicionais para solo, duo e trio de 

violas. 2º edição/ e-book  

Acompanha vídeo com dicas 

sobre os arranjos.  

Instrumental João Paulo Amaral  Ed. do Autor 2019 

23 A viola e um Caipira. 

Acompanha áudio das 

composições. 

Instrumental Júlio Santin Ed. do Autor 2021 

24 Salão das violas 

Acompanha videoaula 

Método Afonso  

Villasanti 

Ed. Autor 2021 

Fonte: Autor (2022) 

  

Nota-se que a partir da constatação de Dias (2012), sobre a utilização de mídias como 

CD e DVD, professores de viola caipira não só intensificaram o seu uso, como passaram a 

incorporá-las e introduzir tecnologias digitais como: arquivos de áudios, áudio e videoaulas no 

YouTube e leitor de QR Code nos e-books e impressos, com o intuito de complementar o 
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material escrito. Não pretendemos fazer uma extensa análise de cada um, mas de apontar as 

particularidades sobre a utilização dos recursos tecnológicos inseridos nos métodos.  

 Dos métodos que ainda utilizam CD, encontramos atualmente os 11 Estudos para Viola 

Brasileira (2019), de Reinaldo Toledo, A Arte do ofício de ser violeiro (2019), de Marcos 

Mesquita e Rio Abaixo, partituras e tablaturas para viola de dez cordas (2018) de Valdir 

Verona. Já os e-books, por se tratar de livros digitais, incorporam arquivos de áudio via QR, 

disponibilizados pelo site do autor, áudio via playlist e/ou videoaulas no YouTube, cito: Viola 

de um brasileiro (2017); Ensaios (2003); Navegadores (2011); de Fernando Deghi, Ritmos 

Campeiros (2020); Viola de 9 Cordas (2020), Valdir Verona; Viola caipira| partituras| 

Tablaturas (2020), Ricardo Vignini; Viola caipira: arranjos instrumentais de músicas 

tradicionais para solo, duo e trio de violas. 2º edição (2019), João Paulo Amaral; A viola e um 

Caipira (2021), Júlio Santin; Salão das violas (2021), Afonso Villasanti. 

 Os 11 Estudos para Viola Brasileira, de Reinaldo Toledo (2019), voltam-se a um 

repertório instrumental composto a partir de ritmos caipiras, com o uso de recursos idiomáticos 

como melodias em terças e sextas, trêmulos e harmonias pouco comuns dentro do cancioneiro 

caipira. O autor incorporou em seu método 11 estudos instrumentais, duas afinações bem 

usuais, Cebolão em Ré e Rio Abaixo em Sol, acompanha CD. Cada estudo recebe uma 

descrição na qual o autor explica técnicas a serem utilizadas e suas influências na composição. 

Nota-se também que nesta publicação Toledo não faz uso da tablatura, utilizando-se somente 

da partitura, digitação da mão esquerda, digitação das cordas e setas para baixo e para cima 

quando trata do ritmo.  

  No método A Arte do Ofício de ser Violeiro, Marcos Mesquita (2019) busca transmitir 

todo o conhecimento inicial da viola caipira até conceitos avançados como a improvisação. O 

método está dividido em seis partes. Capítulo 1 – Conhecimentos preliminares, Capítulo 2 – 

Escalas, conceitos básicos de formação de escala, graus da escala, símbolos gráficos utilizados, 

técnica da palheta, afinação Cebolão no movimento horizontal, escalas menores, pentatônicas, 

afinação Rio Abaixo, movimento horizontal, movimento vertical, conceitos básicos de 

formação de acordes os símbolos gráficos utilizados na afinação Cebolão e na afinação Rio 

abaixo. Capítulo 4 – Harmonia, formação de tríades e tétrades, campo harmônico. Capítulo 5 - 

Improvisação e Capítulo 6 – Sequências harmônicas. O método acompanha dois CDs com 

exemplos em áudios e sequências harmônicas para improvisar. 

É interessante notar que o autor se utiliza de símbolos gráficos para ilustrar o conteúdo, 

recorrendo também a cores distintas para demonstrar a escala e os acordes. Identificamos ainda 

que o autor relaciona os recursos visuais como a tablatura e o braço do instrumento à escrita 
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convencional, fazendo com que o estudante de viola relacione as notas na pauta com as notas 

pesadas no braço do instrumento. 

No Método viola caipira: Arranjos Instrumentais de Músicas Tradicionais para Solo, 

Duo e Trio de Violas, de João Paulo Amaral, primeira edição (2008). O autor utiliza de canções 

de domínio público, popularmente conhecidas, incorporando a elas ritmos caipiras como: cana 

verde, cururu e catira, com as devidas adaptações necessárias. O método está dividido em três 

partes:  

a) solos (quatro músicas);  

b) duos (três músicas);  

c) trios (três músicas) de violas, sempre de forma didática e progressiva.  

A afinação utilizada é o Cebolão em Ré. O autor se utiliza da partitura e tablatura como 

forma de escrita, além de símbolos como setas, digitação da mão esquerda e direita. O método 

acompanha CD contendo todas as músicas na afinação Cebolão em Ré e Mi, como forma de 

ilustrar o resultado dos arranjos e facilitar o aprendizado daqueles que tocam apenas de ouvido 

sem o uso da leitura da tablatura ou da partitura tradicional. Com a crescente publicação de e-

books, João Paulo Amaral lançou, em 2019, este método na versão e-book incluindo videoaulas 

contendo explicações de aspectos técnicos ligados aos arranjos contidos no livro. 

 O violeiro Fernando Deghi (2015, 2017) tem se dedicado a compor obras para 

desenvolvimento técnico para a viola caipira utilizando-se de diversas afinações e expandindo 

assim as possibilidades instrumentais e musicais. O e-book Ensaios (2015), possui 10 estudos 

melódicos progressivos nas afinações: Cebolão, Rio Abaixo, Rio Abaixo menor e Chitarina, 

envolvendo técnicas de ligados, saltos, arpejos de polegar, escalas, arrastes, apogiaturas, 

trinados, entre outros; incluindo partitura, tablatura e videoaulas em andamento lento e no 

andamento original. O livro digital (e-book) Viola de um Brasileiro (2017) segue a mesma 

dinâmica, porém difere-se quanto ao conteúdo, tratando-se de peças para o estudo e 

desenvolvimento de leitura e repertório com o apoio de escrita e videoaula. No site é possível 

visualizar uma mensagem anunciando que em breve haverá o lançamento do e-book Navegares 

na Europa (informação verbal)29, contendo peças do CD Navegares (2011), com vinte e uma 

composições, incluindo partituras e vídeos.  

Valdir Verona, violeiro do Rio Grande do Sul também se dedica a produzir e-books e 

videoaulas de suas composições. Conforme o autor, em seu e-book ritmos campeiros:  

Foram selecionadas 12 composições populares de autores desconhecidos ou 

recriações a partir de temas tradicionais, com a intenção de representar os nossos 

 
29 Conforme me informou o autor durante conversa informal em 12 jan. 2022. 
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principais ritmos. Já a segunda parte é composta pelas principais levadas de mão 

direita - batidas e dedilhados, que foram usadas nos acompanhamentos das melodias 

presentes na primeira parte deste álbum. A primeira edição deste método também 

contém um CD de áudio encartado com as composições completas - melodias com 

acompanhamento e também as trilhas com as bases para a aplicação das melodias na 

viola, assim como as levadas de mão direita. A partir desta 2ª edição, as novidades 

são: A versão digitalizada do presente método e também dos áudios, que serão 

distribuídas em formato mp3. Os áudios com as gravações das levadas de mão direita 

e as trilhas de acompanhamento (playbacks) serão enviados via wetransfer. As 

músicas que fazem parte deste método estão nas principais plataformas digitais. Outra 

novidade a partir desta edição, são as videoaulas, estas, exclusivas aos cursos 

referentes ao conteúdo que serão ministrados pelo autor do presente método, tanto de 

forma presencial quanto online. (VERONA, 2020, p. 5) 

 Nota-se, assim, que o autor percebeu a importância das tecnologias digitais no processo 

de ensino-aprendizagem, sobretudo no que se refere aos playbacks e às videoaulas.  

Verona lança também, em 2020, um e-book destinado a um álbum de 5 composições 

para a viola de nove cordas. Nesse novo projeto, o autor utiliza, além do e-book com as 

partituras das músicas, um leitor de QR Code direcionando o estudante para a execução da obra 

no YouTube. Não são videoaulas, e sim uma mera execução que, de certo modo, para quem 

possui o instrumento e já toca na afinação Cebolão, facilita a assimilação.    

O violeiro Domingos de Salvi oferece grande contribuição no âmbito da publicação de 

e-books e métodos para viola caipira. Salvi foi responsável por transcrever e editar composições 

de diversos violeiros como Levi Ramiro, Júlio Santin, Ricardo Vignini e Aparício Ribeiro. 

Assim, Domingos de Salvi, entendendo a necessidade editorial e a carência de material escrito 

para o instrumento, criou um selo editorial chamado Onde Mora a Viola voltado a publicações 

ligadas à viola caipira.  

O violeiro e artesão de viola Levi Ramiro (2020) lançou recentemente Mãos que fazem 

e mão que tocam, trata-se de uma coletânea de composições de diversos discos. O livro está 

dividido em duas partes. A Parte 1 contém as onze composições escritas em partituras e 

tablaturas. Cada música recebe uma descrição e um QR Code direcionando o estudante para o 

arquivo de áudio. O autor menciona ainda que é possível encontrar a ficha técnica no site. A 

Parte 2 relata a biografia do autor como músico, compositor e artesão. 

O violeiro Júlio Santin (2021), motivado pela parceria com Domingos de Salvi, lança A 

Viola e um Caipira, pela editora Onde Mora a Viola. Trata-se de um livro com partituras e 

tablaturas das composições do disco Sentimento Matuto (2006) e Capim Dourado (2013). O 

livro segue praticamente os mesmos padrões utilizados por Levi Ramiro, usando o QR Code 

direcionando o estudante para o arquivo de áudio. Sobre a editora, obtivemos de Domingos de 

Salvi a seguinte informação durante nossa entrevista:  
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Onde Mora a Viola é um selo criado pelo violeiro Domingos de Salvi com o propósito 

de reunir seus trabalhos de pesquisa, ensino e publicações relacionadas à viola caipira. 

As principais linhas de ação envolvem transcrição em partitura de obras musicais para 

viola instrumental, desenvolvimento de materiais didáticos relacionados ao 

instrumento e pesquisas audiovisuais sobre o rico universo da cultura caipira e seus 

desdobramentos a partir da música.  (SALVI, 2021) 

 Percebe-se, atualmente, que muitos violeiros e professores de viola caipira têm se 

dedicado a escrever e publicar suas composições, contribuindo para o referencial e repertório 

de viola caipira. Além das publicações acima mencionadas, identificamos ainda que professores 

de viola caipira têm elaborado os seus próprios métodos para ensinar o instrumento. Grande 

parte desse material está relacionado ao cancioneiro caipira, contendo informações iniciais 

como: as introduções das músicas, contracantos, ritmos e letra cifrada, somando-se a isso ainda 

videoaulas, playbacks, entre outros.  

 Contudo, pode-se inferir que violeiros e professores de viola caipira estão cada vez 

aderindo em suas publicações ao uso de tecnologias digitais como forma de complementar o 

material escrito. Nesse sentido, João Paulo Amaral Pinto salienta que decidiu inserir: 

[...] um CD com as gravações de todas as músicas desse livro, não só por ser a melhor 

forma de ilustrar o resultado dos arranjos, mas também por facilitar o aprendizado 

daqueles que tocam apenas de ouvido, ou daqueles que leem apenas a tablatura 

musical e não a partitura tradicional. (PINTO, 2019, p. 11) 

 Isso denota que o público que consome esse tipo de material, em suma, grande parte dos 

estudantes de viola caipira, não se utilizam da leitura de partitura para aprender o instrumento, 

assim, o recurso de áudio e audiovisual está mais próximo do aprendizado pela via da 

transmissão oral. Deste modo, constata-se que o aprendizado do estudante de viola caipira é 

múltiplo e o atual cenário visa atender a essa diversidade, ressaltando que a leitura e o aspecto 

teórico podem contribuir para o entendimento sobre o que se toca.     

4.3. Festivais de música online  

 Neste capítulo, comentamos acerca do número expressivo de festivais de música online 

que surgiram, em grande medida, em decorrência da pandemia de covid-19, descrevendo alguns 

dos principais festivais de viola caipira. O texto segue um caráter descritivo apoiado na 

experiência do autor desta pesquisa como um dos moderadores no festival FIMUCA. 

4.3.1. FIMUCA 

 Com a pandemia, os encontros presenciais de qualquer natureza foram interrompidos e 

tivemos que nos reinventar para seguir com os trabalhos, colocando à prova a nossa diversidade, 
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mas também nossa fragilidade tecnológica. A arte, de modo geral, foi um dos segmentos mais 

afetados, considerando-se que para a realização de qualquer tipo de evento, show, exposição ou 

aula, conta-se com a presença do público, culminando em aglomerações.   

 Consequentemente, escolas de música, conservatórios e universidades passaram a 

realizar os trabalhos virtualmente, em muitos casos, sem ter nenhuma experiência nessa 

modalidade de ensino. Sendo assim, não houve tempo hábil para estudo e planejamento 

voltados a enfrentar essa nova modalidade de ensino, até então desconhecida de boa parte dos 

docentes, salvo alguns que já haviam desenvolvido essas habilidades por interesse e empenho 

próprios e/ou foram alunos de cursos à distância. Outro fator relevante são as tecnologias 

específicas a serem utilizadas em disciplinas que envolvem o estudo prático do instrumento. 

 Sabe-se que além das salas de aula convencionais, os festivais de música cumprem um 

papel essencial no processo de ensino-aprendizagem musical, espaços que fomentam 

apresentações, convívio entre os participantes, aulas e masterclasses. Durante o período de 

isolamento social, seria inviável realizar um festival presencial, por motivos evidentes. 

 Os organizadores assim descrevem o festival FIMUCA:  

Fruto de um trabalho coletivo e da organização e coordenação do autor deste trabalho 

e dos professores Flávio Gabriel e Alexandre Maiorino, o FIMUCA tornou-se um 

festival online com amplo alcance durante o fim do mês de Junho e mês de Julho de 

2020, atingindo estudantes e artistas de todo o Brasil e de diversas partes do mundo. 

Com apoio e realização da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (EMUFRN), foi possível a realização de atividades de ensino e 

aprendizagem musical a distância por meio da plataforma EMUFRN Online 

(ead.musica.ufrn.br) e de um software de webconferências, propiciando um ambiente 

educativo e participativo para um festival de música realizado através de recursos 

tecnológicos digitais. (COLABARDINI, 2021, p. 38) 

 Para maiores detalhes sobre o festival, sugerimos a leitura da tese de doutoramento de 

Júlio César de Melo Colabardini (2021) intitulada Educação Musical na Cultura Digital: 

Ensino e aprendizagem e utilização de tecnologias no contexto universitário, na qual o autor 

concentrou-se em discorrer sobre as aulas de viola caipira realizadas pelo festival com 

coordenação do Prof. Dr. Ivan Vilela.   

 A convite do professor Vilela, o autor deste trabalho ingressou junto ao amigo Marcos 

Pires, violeiro do Paraná, ao time de moderadores do festival FIMUCA. Em seguida, 

participamos de uma reunião por videoconferência com os organizadores do festival para uma 

“entrevista” com o intuito de averiguar o nível de conhecimento dos envolvidos sobre os 

recursos tecnológicos. Após essa etapa, participamos de um treinamento oferecido pelos 

organizadores do festival e simulamos uma aula. 
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Figura 55. Reunião via videoconferência com os organizadores do festival 

 

Fonte: Autor (2021) 

As atribuições de um moderador do festival consistiam em saber operar o Zoom, inserir 

os alunos na sala de aula virtual, transmitir as aulas no YouTube, filtrar as perguntas da sala de 

aula virtual e do YouTube. Como forma de manter um contato com os alunos inscritos e enviar 

informações sobre o curso de viola caipira, montamos um grupo de WhatsApp e Telegram, uma 

comunidade virtual onde havia interação entre os professores e alunos. No curso de viola caipira 

passaram, além do professor coordenador, três violeiros e uma violeira, a saber: Ivan Vilela, Zé 

Helder, Vinicius Alves, Fabrício Conde e Laís de Assis.  

A escolha da plataforma Zoom para a transmissão ao vivo foi feita com base em 

vantagens identificadas. A plataforma oferece a 

[...] “alternativa de retirar a compressão sonora automática, transmitindo a sonoridade 

“real” do microfone utilizado, o que amplia o espectro de frequências sonoras e 

aumenta a qualidade. Há a possibilidade ainda de compartilhamento sonoro de 

qualquer áudio, contanto que ele esteja disponível em qualquer endereço da web, 

sendo Acesso de qualquer navegador. É possível também compartilhar áudios 

disponíveis apenas no computador do ministrante de uma aula. Destacamos a 

importância dessas questões, sendo esses recursos essenciais para aulas de música via 

internet. Além disso, devido a necessidade de transmitir simultaneamente vinte e uma 

disciplinas ao vivo, a possibilidade de controlarmos todas as salas dentro de um único 

painel de controle foi considerada fundamental. (COLABARDINI, 2021, p. 39) 

As salas do Zoom se iniciavam 1 hora antes do horário da aula, para checar e testar os 

recursos tecnológicos a serem utilizados com cada professor que iria ministrar a aula no dia. 

Houve ainda, juntamente com a interação e o bate-papo, a troca de informações entre 

professores e estudantes, nas plataformas Zoom, YouTube e nos grupos de Telegram e 

WhatsApp. Nesse sentido, o festival foi além das aulas e conteúdo, agregando pessoas de locais 

geográficos distintos. 
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Figura 56. Sala de Zoom 

 

Fonte: Autor (2021) 

Além do acesso para inscritos via Zoom, os estudantes não inscritos podiam 

acompanhar as aulas via YouTube. Alguns professores já tinham habilidade tecnológica e 

substituíam o som do computador usando uma placa de áudio com um microfone que captasse 

a voz e o instrumento, permitindo assim, uma transmissão de alta qualidade de áudio.   

 

4.3.2. CIVEBRA 

O Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (CIVEBRA) consiste 

em um importante festival idealizado pelo maestro Levino de Alcântara, nos anos 1961, e 

oficializado em 1964, estando em atividade até hoje.  

O CIVEBRA tem como objetivo: 

 [...]proporcionar a integração, o compartilhamento e a atualização de conhecimentos 

musicais entre professores, estudantes e profissionais da música, de Brasília, do Brasil 

e de outros países. O curso vem promovendo a troca de informações e conhecimento 

através das aulas, masterclasses, workshops, oficinas, concertos, recitais e shows 

realizados por profissionais músicos/professores de Brasília, do Brasil e do exterior e 

acessível aos estudantes de todo o Brasil e de outros países, por inscrição prévia cujas 

regras são publicadas em edital próprio. (ALVES, 2020, p. 72-73)  

Além da formação e compartilhamento de conhecimento entre professores e estudantes 

nacionais e internacionais, o CIVEBRA promove para a comunidade de Brasília, e entorno, 

apresentações musicais públicas e gratuitas, realizadas por seus professores e estudantes do 

curso.  

Em 1976, o primeiro Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília 

(CIVEBRA) foi organizado, foram convidados 10 professores para lecionar cursos de 

música para cerca de 30 estudantes com a finalidade de melhorar a qualificação dos 

professores de Brasília. O CIVEBRA vem acontecendo anualmente, sempre no mês 

de janeiro, como uma realização deste CEP-EMB, com o apoio do Governo do 
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Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como 

da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal e a cooperação de instituições 

nacionais e estrangeiras. (Ibidem)  

Desde sua fundação, os cursos sempre estiveram voltados à música erudita, ao menos 

até 1985, quando foi criado o Núcleo de Música Popular, pelo diretor e maestro Carlos Galvão. 

A partir daí, a própria instituição passou a incorporar outros gêneros musicais, “como a Música 

Popular Brasileira, o Jazz, o Choro, além da Música Erudita Antiga e Contemporânea em suas 

diversas tendências, todas praticadas nas mais diferentes formações instrumentais e vocais” 

(Ibidem).  

Dessa maneira, o Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília vem 

evoluindo e se estabelecendo como ambiente indicado para o aperfeiçoamento e a 

formação continuada de professores, musicólogos, compositores, arranjadores, 

regentes, intérpretes e estudantes dos níveis intermediário, avançado e profissional. 

Outro objetivo que desponta no CIVEBRA é a pesquisa, discussão e realização do 

fenômeno sonoro sem limitações e preconceito de gênero e/ou estilo, sem restrições 

estético-formais, focada na mais ampla compreensão do pensar e do fazer musical em 

nossos dias. Ressaltamos a importância do Civebra, porque passadas mais de quatro 

décadas, a proposta do curso se encontra consolidada, tornando-se referência no País 

e além fronteiras, atraindo estudantes de diferentes estados do Brasil e também do 

exterior, como também passou a ocupar um espaço antes vazio no campo artístico-

cultural da cidade no período de férias. (Ibidem)  

A partir da criação do núcleo houve também a implantação dos cursos de “viola caipira, 

violão popular, teclados, bateria, baixo elétrico, saxofone e arranjos, e a criação dos Núcleos de 

Percussão, de Informática Aplicada, de Música de Câmara, de Música Contemporânea, de 

Regência e de Musicografia Braille, dentre outras” (MATTOS; PINHEIRO, 2007, apud 

ALVES, 2020, p. 67). 

Nota-se, porém, que o CIVEBRA é um curso que abrange uma gama de gêneros 

musicais e consequentemente os seus respectivos instrumentos. No ano de 2021 por ocasião da 

pandemia da covid-19, o festival ocorreu em formato remoto, com transmissão via plataforma 

Zoom e reprodução simultânea no YouTube e cada sala possuía um mediador, similar ao 

Festival FIMUCA.  

Já no ano seguinte o festival aconteceu em formato híbrido, segundo o violeiro Pedro 

Vaz (informação verbal)30. Por fim, observamos que na edição de 2022 do festival – tendo em 

vista a situação intensa da pandemia no ano anterior –, a organização do festival optou por 

realizá-lo em formato híbrido, expandindo o alcance e o acesso a outros interessados em 

participar. Nesse sentido, corroborando com Bacich et al. (2015) “o que a tecnologia traz hoje 

 
30 Conforme me informou o autor durante conversa informal em 24 abril 2022. 
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é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação 

simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital” (p. 39).     

4.3.3. Os festivais de viola 

O festival A Nova Viola Brasileira surgiu em 2020, logo após o início da pandemia. A 

Nova Viola Brasileira é um festival virtual criado pela iniciativa do músico, compositor e 

instrumentista Fernando Sodré e produzido por ele conjuntamente com a violeira Letícia Leal. 

O objetivo do festival foi congregar esforços teórico-metodológicos e experiências dos 

profissionais que trabalham com a viola brasileira instrumental na atualidade, por meio de 

concertos e workshops. O festival contou com nove violeiros (oito atrações nacionais e uma 

internacional), além da participação de um renomado luthier e um técnico de áudio especialistas 

na atuação deste instrumento. 

Quase simultaneamente, no Nordeste, surgiu a 1ª mostra de violas instrumentais 

nordestinas idealizadas pelo violeiro Rainer Miranda, contando com violeiros da Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte que se juntaram de modo independente e 

criaram um movimento de valorização e difusão das violas nordestinas. O evento surgiu a partir 

das atividades do projeto de extensão Vária - Artes e Violas na Caatinga, do Colegiado de 

Antropologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e reuniu quinze 

violeiros, que além de tocar, participaram de bate-papos cujas temáticas foram: a arte da viola, 

perspectivas futuras para o instrumento e a música de viola nordestina. 

O Festival Viola da Terra, idealizado pelo violeiro João Paulo Amaral e Leo Magnin, 

teve como objetivo apresentar o cenário atual da viola caipira instrumental. Segundo os 

idealizadores, é um movimento musical que tem crescido a cada dia nas capitais e interiores, 

com um olhar para a experimentação musical e as raízes tradicionais do instrumento. “Como 

diz o nome, o evento propõe também um olhar atento para a relação entre viola e território, já 

que no colo dos violeiros, o instrumento guarda uma relação íntima com as culturas locais, 

comunidades, famílias e espaços” (SALVI, 2021)31.    

O festival aconteceu em formato online no ano de 2021 e contou com uma série 

documental sobre violeiros, violeiras e seus territórios, oficinas, rodas de prosa e apresentações, 

disponíveis de forma online e gratuita. De acordo com os idealizadores do festival, a 

programação buscou incentivar as produções mais recentes, abrindo caminho para novos(as) 

 
31 Informação verbal: Apostila dos professores do Festival da Viola da terra disponibilizadas durante as oficinas, 

com organização e diagramação feita por Domingos de Salvi. Incluso nas referências dessa pesquisa no ponto 

7.7.3. 
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artistas. O festival diferencia-se dos demais por ser voltado apenas à viola caipira e suas 

variantes. Nesse sentido, Ivan Vilela salienta a importância do festival para o instrumento: “Eu 

desconheço um festival de viola que tenha dado uma amplitude tão grande ao tocar viola como 

vocês conceberam” (FESTIVAL VIOLA DA TERRA, 2021).  

É notório que os festivais de música já são realidade há bastante tempo, porém, 

conforme destaca Vilela (2021) acredita-se ser o primeiro festival exclusivamente voltado à 

viola caipira. A primeira edição ocorreu em formato online. De acordo com o site, a segunda 

edição será, em parte, presencial e contará com algumas intervenções online, ou seja, 

identificamos que embora outros eventos semelhantes estejam retomando o modelo presencial, 

o Festival Viola da Terra aderiu ao formato híbrido. Observamos ainda que por ocasião da 

pandemia, os festivais envolvendo somente as violas cresceram consideravelmente e 

coincidentemente de forma online, tal fato, propiciou o registro e a difusão em massa, nos canais 

e redes sociais oficiais dos referidos eventos.  

4.4. Curso EAD Viola Caipira Sesc Digital 

 De acordo com informações coletadas no site do SESC: “A presença digital do Sesc São 

Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de 

informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação”. Com 

o propósito de expandir suas ações, o Sesc São Paulo tem trabalhado “pela crescente 

universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações 

presenciais oferecidas nas 40 Unidades Operacionais espalhadas pelo Estado de São Paulo”. O 

objetivo do Sesc São Paulo é, portanto, conforme texto institucional, transpor suas ações ao 

ambiente e à linguagem digital, “ampliando o alcance das suas práticas de ação e difusão 

cultural de forma substancial e diferenciada, fortalecendo seu compromisso com um processo 

educativo participativo, contínuo e inclusivo” (SESC DIGITAL, 2022). 

Dito isso, algumas unidades do SESC contam com espaços especializados para o ensino 

da música, os chamados centros de música. No entanto, unidades que não possuem espaços 

voltados ao ensino da música ofertam oficinas, cursos, palestras e encontros musicais, valendo, 

portanto, frisar que as unidades Campinas e Campo Limpo proporcionam com certa 

regularidade oficinas de viola caipira. 

 Ao mencionar este projeto de pesquisa ao professor Ivan Vilela, em 2019, durante 

conversa informal, Vilela relatou estar gravando uma série de videoaulas para o SESC. Em 24 

de abril de 2020, em meio à pandemia, o SESC Digital lançou o referido curso de viola caipira. 
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Em formato assíncrono, portanto sem interação com o professor, o curso consiste em seis 

videoaulas com os seguintes conteúdos:  

 

● Aula 01 – Escalas duetadas; 

● Aula 02 – 5ª Escala duetada e movimentos da mão direita;  

● Aula 03 – Toada e Cururu;  

● Aula 04 – Cateretê ou Catira e Folia;  

● Aula 05 – Guarânia, Polca e Querumana;  

● Aula 06 – Pagode e Cipó Preto.  

 

Além das videoaulas, é disponibilizado material de apoio, sugestões de textos para 

leitura, documentários e, em cada aula, há uma playlist para apreciação dos ritmos nela 

apresentados.   

 Observou-se que o curso é destinado a pessoas interessadas em aprender viola caipira, 

com ou sem conhecimentos musicais. Foi elaborado de modo que o estudante de viola caipira 

possa aprender sobretudo com as videoaulas. Nota-se que o material em vídeo faz uso de 

animações para assimilação e compreensão do conteúdo, não havendo necessidade de 

impressão do material de apoio. 

 

 

Figura 57. Vídeo de curso 

 

Fonte: Autor (2022) 

A estrutura do curso segue os padrões de um curso de ensino a distância, conforme já 

mencionado, em formato assíncrono, sem a mediação de um professor e tendo sido planejado 

e estruturado por uma equipe. Curiosamente, diversos professores passaram a estruturar e 

disponibilizar esse formato de curso para venda em plataformas como a Hotmart, Udemy, entre 
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outras. Cabe destacar que muitos professores de viola, além de oferecerem esse tipo de curso 

para aquisição, disponibilizam um canal para diálogo com os alunos via grupos de WhatsApp 

ou Telegram, para dirimir quaisquer dúvidas sobre conteúdo.  

 Em suma, esses cursos são estruturados de modo que o aluno consiga aprender o 

instrumento interagindo somente com conteúdo disponibilizado dentro dessas plataformas, todo 

roteirizado, com videoaulas, arquivos e dicas de como organizar a rotina de estudo. No entanto, 

alguns professores sentiram a necessidade de criar uma mentoria, uma forma de estarem 

próximos a seus alunos recebendo feedbacks sobre o curso e orientá-los no processo de ensino-

aprendizagem. Discorreremos sobre esse assunto no próximo subcapítulo.  

 

4.5. Mentoria para a viola caipira online  

O processo de ensino-aprendizagem musical mediado por tecnologias tem mudado 

constantemente nos últimos anos. O desenvolvimento de recursos tecnológicos digitais, bem 

como o surgimento de outros, possibilitou melhores condições de ensino-aprendizagem, 

democratizando o acesso ao conteúdo, quebrando barreiras temporais e geográficas. Gohn 

(2002; 2009) pesquisou por duas décadas o uso de tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem. Com o desenvolvimento na transmissão de dados na internet, o autor identificou 

um aumento no volume das produções audiovisuais voltadas à aprendizagem de instrumentos 

musicais.  

Houve, nos últimos anos, uma proliferação de cursos32 fechados para ensinar viola 

caipira em diversos formatos e plataformas. Podemos citar os cursos: Por dentro da viola, do 

violeiro Bruno Sanches (2021); Viola sem Fronteiras, de Wilson Teixeira (2017); Mestres do 

Pagode, de Leandro Valentim (2020); Fábrica de Violeiros, de Paulo Santana (2021); e Elite 

da Viola, de Bruno Takashy (2019), entre outros. Nesses cursos, o aluno tem acesso a um pacote 

de conteúdos como: videoaulas, arquivos de PDF de partitura e/ou tablaturas, playbacks de 

áudio etc. interagindo somente com esse material, sem a mediação ou intervenção de um 

professor, salvo em raros casos em que este mantém um contato individual ou em grupo através 

do WhatsApp ou Facebook.  

 
32 Trata-se de cursos pagos previamente planejados, gravados e disponibilizados para compra em plataformas 

como: Hotmart, Udemy, com arquivos de PDF/apostilas, playbacks, videoaulas, entre outros.  
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De certo modo, esses cursos assíncronos ajudam no processo de aprendizagem do aluno, 

porém o acompanhamento de um professor para resolver questões que possam surgir no 

decorrer do caminho, é também relevante. Com o isolamento social, a atividade presencial na 

prática docente tornou-se inviável, dificultando o diálogo durante a mentoria, de modo que essa 

lacuna passou a ser minimizada com o advento de plataformas de videoconferência.  

Conforme Gohn (2009), as tecnologias atuais estão sendo cada vez mais aproveitadas 

na educação, especialmente na área da música. Para isso, basta realizar uma pesquisa no Google 

e rapidamente o indivíduo terá à sua disposição uma gama de conteúdos direcionados à 

instrução musical. Essa facilidade é uma perspectiva animadora que estimula cada vez mais o 

estudante de música a se aprofundar nos estudos musicais, algo que as tecnologias digitais têm 

hoje possibilitado. Assim sendo, muitos violeiros da nova geração obtêm contato com a viola 

caipira em videoaulas publicadas no YouTube. Atualmente, muitos violeiros ensinam o 

instrumento perpassando diversos gêneros musicais, tais como: rock, choro, samba, música 

erudita, música sertaneja moderna romântica, e a própria música caipira tradicional, 

despertando cada vez mais o interesse de pessoas que, de algum modo, pensavam ser apenas 

possível executar música caipira ou sertaneja, considerando o instrumento como naturalmente 

limitado a um certo domínio musical. 

A modalidade do ensino remoto, principalmente no que se refere ao aprendizado da 

viola caipira, tem sido uma oportunidade para muitos alunos, pois além de serem mais 

acessíveis financeiramente, o aluno pode estudar em qualquer lugar e horário que lhe for 

conveniente. Assim, essa modalidade de ensino tem ganhado força em nosso país, contribuindo 

no processo de ensino-aprendizagem do instrumento. 

De todo modo, no ensino da viola caipira, notamos que os recursos utilizados, sobretudo 

durante a pandemia, distinguem-se do ensino a distância estruturado, apesar de compartilharem 

o uso plataformas de videoconferências como mídia para aulas síncronas. Entendemos que cada 

instrumento tem sua particularidade e isso deve se refletir na escolha de recursos digitais, alguns 

dos quais variam conforme o tipo de instrumento e os objetivos do curso.  

A mentoria é um acompanhamento mais direcionado entre professor e aluno, onde há 

trocas de informações mais específicas, focadas na necessidade do aluno e em suas demandas. 

De acordo com Souza (1999), a diferença entre os tipos de aprendizagem a distância está 

justamente nos meios de abordagem, onde cada educador terá a sua. Os educadores possuem 

valores implícitos em seu modo de ensinar e, certamente, o seu posicionamento quanto a esses 

valores é que determinará o tipo de aprendizagem. Assim sendo, podemos inferir que no 

processo de ensino-aprendizagem da viola caipira, cada professor busca a melhor abordagem 
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didática correlacionada à ferramenta tecnológica que mais se adequa à realidade do aluno, 

levando-se em conta o objetivo da instrução. 

Para Braga (2009), às questões desafiadoras começam pelo fato de que professor e aluno 

não estão ocupando o mesmo espaço físico (embora compartilhem um espaço virtual), tal forma 

de ensino era impensada tempos atrás. Isso se deve ao fato de que, em uma sala presencial, a 

facilidade de comunicação, troca de informação e apresentação instantânea de um trabalho é 

bem mais simples. Assim, o ensino mediado por tecnologias digitais fez com que professores e 

alunos precisassem sair de sua zona de conforto, passando a se apropriar dessas ferramentas 

tecnológicas e implementá-las para ensinar e aprender. 

Entende-se que o fator primeiro da educação musical a distância corresponde ao 

acompanhamento da adaptação do aluno, sobretudo no que concerne aos recursos digitais a 

serem assimilados para estabelecer um diálogo satisfatório entre professor e aluno. Percebemos 

que a educação a distância ou o ensino remoto, para além de modalidades, são um modo de 

perceber a educação e sua adaptabilidade às transformações sociais. Observamos que se trata 

de uma tendência que já remodelou as possibilidades de interação social e que, gostando-se ou 

não de seus efeitos, não há ponto de retorno (BRAGA, 2009). Nesse contexto, em que a 

comunicação em rede se tornou um imperativo, nota-se que professores de viola caipira 

aderiram às ferramentas tecnológicas em seu planejamento, visando tornar as aulas cada vez 

mais atrativas, dinâmicas e personalizadas. 

Para Souza (1999), muitos fatores estão relacionados com a adaptação do aluno ao 

ambiente em que está inserido. A capacidade de conhecer é construída por meio de troca de 

informações entre o organismo e seu meio. Conforme (muito antes das tecnologias digitais) 

demonstrou Piaget (apud SOUZA, 1999), quando o indivíduo tenta se adaptar ao meio ele 

assimila o seu entorno por meio da cognição, produzindo desenvolvimento e crescimento 

cognitivo. Compreende-se aqui que, salvaguardadas as distinções entre ambiente físico e 

virtual, este último também propicia desenvolvimento cognitivo – vide, na atualidade, a 

velocidade com que crianças aprendem a interagir logicamente com recursos tecnológicos –, 

pois permeado por comunicação, interação, reflexão etc. e, no caso específico do ensino da 

viola é evidente a contribuição atual dos meios digitais para o desenvolvimento e aprendizagem 

dos estudante na sociedade da informação (LÉVY, 1999) e seu consequente impacto sobre a 

educação.  

No mundo inteiro as instituições de ensino estão procurando se informar e 

acompanhar esta verdadeira revolução educacional que está acontecendo [...]. A 

chamada educação on-line está desafiando estas instituições a repensarem seus 

modelos pedagógicos ao mesmo tempo em que oferece soluções para problemas com 
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que estas mesmas instituições têm se confrontado cada vez mais, à medida que 

passamos de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. 

(AZEVEDO, 2005, p. 14) 

 

Nesse sentido, observou-se o cenário atual do processo de ensino-aprendizagem da viola 

caipira, no qual se pode perceber que possíveis soluções surgiram no intuito de personalizar o 

ensino do instrumento. Na educação musical é importantíssimo estimular e buscar compreender 

o retorno dos alunos sobre o conteúdo apresentado. Esse retorno ajuda o professor a qualificar 

o próprio trabalho e a se corrigir para continuar contribuindo com o desenvolvimento musical 

daqueles que o acompanham (GOHN, 2009). Observamos que com as videoconferências (aulas 

síncronas), as redes sociais e os aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram, 

professores passaram a estreitar o diálogo com os alunos, minimizando as dúvidas que surgiam 

no aprendizado e, nisso, encontraram um caminho possível para a troca de conteúdo.   

Para Braga (2009), os princípios de uma aprendizagem musical prezam muito pela 

flexibilidade e participação autônoma do estudante, base sobre a qual já se obtém considerável 

sucesso no modelo presencial tradicional. O trabalho dinâmico dos grupos de estudo contribui 

para que haja colaboratividade, realizando-se a construção de um trabalho conjunto. No 

ambiente virtual, perde-se, sem dúvida, o contato físico, ressalva-se, no entanto, que com os 

avanços das tecnologias digitais, o estudante não fica solitário, pois é possível criar 

comunidades virtuais para estudo coletivo, com troca de informações e dicas por meio de 

diversas plataformas e aplicativos de mensagens conforme já mencionado.  

Foram realizados estudos sobre o uso das redes sociais em ambientes escolares, seja 

para compartilhar conteúdo ou para realizar conversas informais sobre determinado assunto, 

transcendendo os espaços convencionais de sala de aula ou espaços virtuais oficiais (GOHN, 

2020a). O autor destaca ainda que alguns autores divergem acerca das redes sociais como 

extensões de cursos online, por não entenderem haver ali relevância no processo de ensino-

aprendizagem, pela demasiada abertura e dispersão do foco.  

Contudo, nota-se que muitos professores de viola caipira fomentam com seus alunos 

essas comunidades virtuais fazendo com que o diálogo entre professor/aluno e aluno/aluno 

aconteça de forma a otimizar o aprendizado. Os grupos ou comunidades virtuais da viola caipira 

nos mostram um caminho para a avaliação, ou seja, é mais fácil acompanhar a interação e 

retorno dos alunos, favorecendo, com isso, a autoavaliação do professor (em contraste com uma 

avaliação institucional do docente). Além disso, as referidas comunidades constituem, com o 

tempo, um acervo importantíssimo de dados para planejar ações pedagógicas das dúvidas que 

possam surgir. 
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A noção de espaço de aprendizagem vai além dos limites do conceito de espaço/lugar. 

Com a emergência da sociedade em rede, novos espaços digitais e virtuais de 

aprendizagem vêm se estabelecendo a partir do acesso e do uso criativo das novas 

tecnologias da comunicação e da informação (BRAGA, 2009, p. 154). 

Portanto, o professor precisa estar atento a essas possibilidades bem como potencializar 

esses espaços que cada vez mais têm ganhado força. Dentre os desafios, podemos refletir sobre 

a falta de professores capacitados na área, evidenciando a carência de políticas públicas voltadas 

à capacitação profissional, pois sem programas de formação contínua de docentes o trabalho 

online e seus desafios inerentes ficarão sempre a cargo da obstinação de entusiastas nem sempre 

preparados para práticas que (seja no modo online ou presencial) envolvem aspectos culturais 

e educacionais que não se deve ignorar.  

Outro ponto a ser destacado é que em se tratando de viola caipira há muitos imigrantes 

tecnológicos, ou seja, boa parte são idosos, que enfrentam dificuldades ao trabalhar com 

ferramentas tecnológicas, ficando a cargo do professor integrá-los nesse mundo digital.  

É o que sintetiza Soares (2010), quando diz que: 

Cabe ao professor de música ampliar seus próprios horizontes, pois não basta saber 

música para poder ensinar música. Considerando a perspectiva da Educação Inclusiva, 

também cabe ao professor buscar conhecimento nesta área, entendendo que é seu 

papel garantir a permanência e oferecer um ensino de qualidade para todos. (p. 9) 

Nesse sentido, nota-se que a mentoria tem sido muito utilizada no processo de ensino-

aprendizagem da viola caipira. Pode-se conceituar a mentoria como um acompanhamento 

personalizado ou com um número de alunos reduzidos, com planejamento focado nas 

necessidades e condições daquele aluno e no seu nível de proficiência no instrumento, conforme 

podemos observar em sites, páginas de redes sociais e canais do YouTube dos violeiros33 

supracitados.  

As mentorias oferecidas pelos professores de viola caipira enfocam a rotina e 

organização do estudo do mentorado visando o aprimoramento e possíveis caminhos para que 

o desenvolvimento seja eficaz. As plataformas comumente utilizadas pelos professores para 

realizar as mentorias de forma síncrona são: YouTube, Facebook e Instagram, às vezes as três 

simultaneamente sendo inclusive transmitidas em formato de live, atingindo diversas pessoas 

interessadas no assunto34. O professor/mentor convida um ou mais alunos para participar da 

mentoria ao vivo, enquanto os demais assistem pelas plataformas mencionadas, uma espécie de 

 
33 Cito o canal de Bruno Sanches como exemplo de mentoria online.  
34 Este formato vem dos masterclasses oferecidos durante décadas em festivais de música erudita. 
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workshop online. Interessante notar que essa abordagem permite ainda sanar dúvidas comuns 

a outras pessoas que não sejam diretamente seus alunos.  

Outra forma utilizada pelos professores é o modo personalizado, no qual somente um 

aluno é atendido, em modo síncrono, sem o compartilhamento público da mentoria, ao vivo ou 

após a aula. Normalmente, o professor grava essas mentorias realizadas por meio de 

plataformas que possibilitam que o aluno possa posteriormente, de forma privada, rever as 

orientações sobre seu estudo.  

Percebeu-se que em uma live do violeiro Bruno Sanches, na qual apresenta o trabalho 

realizado com dois mentorados, tendo-os acompanhado durante seis meses, durante os quais 

neles observou características distintas: um aluno com trajetória ligada ao cancioneiro caipira e 

o outro voltado à viola caipira instrumental. O aluno de Divinópolis, MG, que estuda viola 

caipira há sete anos, entre aulas presenciais e online, mencionou que comprava cursos online, 

porém, em sua jornada de estudo, surgiam perguntas sem resposta para as quais a mentoria 

contribuiu sobremaneira. Em especial, ajudou-o a organizar as rotinas de estudo, a saber, ambos 

os estudantes enfatizaram a importância do professor/mentor especialista sobretudo na questão 

didática e na organização de estudo.  

Através de busca em canais de YouTube de diversos violeiros e professores de outros 

instrumentos, notamos que a mentoria é uma prática muito comum que faz uso das plataformas 

de videoconferência aliadas às redes sociais para compartilhar conhecimento para alunos e a 

quem se interessar pelo assunto. Porém, vale destacar que além do atendimento individual, o 

professor percebeu que havia ainda a possibilidade de divulgação de seu trabalho como 

educador musical, algo muito comum atualmente, visto que o YouTube, a partir de uma 

quantidade de inscritos e uma certa quantidade de horas assistidas em seu canal, passa a 

monetizá-lo, ou seja, passa a remunerar o professor cujo conteúdo postado alcançou 

considerável visibilidade e interatividade na rede.  

Percebe-se que a mentoria tem sido recorrente nos últimos anos. A pessoa (mentor) com 

mais experiência em determinada área de conhecimento contribui para o desenvolvimento de 

outra pessoa (mentorado) com menos experiência. Segundo Simões e Alarcão (2011, p. 342), 

grosso modo, a mentoria, como estratégia de promoção do desenvolvimento juvenil, parece 

favorecer três funções essenciais: apoio socioemocional, suporte instrumental e promoção da 

autodeterminação. Mesmo assumindo a dificuldade em precisar o conceito, os autores propõem 

a seguinte definição: 
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[A] mentoria como uma relação pessoal em que uma figura adulta fornece orientação, 

suporte e companhia de forma consistente, com o intuito de desenvolver as 

competências e a personalidade de uma criança ou de um jovem (MENTOR, 2003 

apud KELLER, 2007), no quadro de um referencial cultural (FREEDMAN, 1993 

apud KELLER, 2007). (SIMÕES; ALARCÃO, 2011, p. 342) 

 

A relação entre mentor e mentorado se beneficia da interação uma vez que, através da 

troca, ambos têm apoio emocional, juntos adquirem competências, e o mentor estimula o 

mentorado a expandir suas potencialidades, sua autodeterminação, e alavancar o processo de 

aprendizagem, contribuindo para seu desenvolvimento através da organização do seu estudo 

para a aquisição de habilidades e competências a serem alcançadas (SIMÕES; ALARCÃO, 

2011).  

Observa-se que as mentorias direcionadas a estudantes de viola caipira não se 

restringem a crianças e jovens, incluindo também adultos e idosos, sendo essa relação muitas 

vezes intergeracional, ou seja, nem sempre o mais velho é o mais experiente em determinados 

assuntos. No que tange ao aprendizado da viola caipira percebe-se atualmente que muitos 

jovens mentoram os mais velhos e vice-versa, sendo assim, a troca entre as gerações também 

favorece ambos no aperfeiçoamento e desenvolvimento técnico no uso do instrumento. 

Afora as mentorias síncronas, muitos professores de viola caipira utilizam as redes 

sociais para disparar conteúdos curtos, tais como: ritmos caipiras, a utilização da dedeira (sem 

enroscar nas cordas), trechos de introduções de músicas sertanejas mais tocadas ou que trazem 

um desafio técnico para o aprendiz de viola caipira, utilizando recursos voltados a conteúdos 

curtos como Stories e o Feed do Facebook e do Instagram, além de grupos de aplicativos de 

mensagens como o WhatsApp e Telegram e YouTube com dicas de como estudar e organizar 

o processo de aprendizado. Estudantes de viola caipira iniciantes e mesmo os que já tocam se 

beneficiam dessas dicas para aprimorar e atingir o resultado desejado, que pode ser a realização 

de aprender uma determinada música ou um aspecto técnico específico. 

Com a prática da mentoria oferecida pelos professores de viola caipira, uma infinidade 

de pessoas passou a se interessar por aprender o instrumento, vide os seguidores desses 

professores e a quantidade de crianças e jovens tocando o instrumento nas redes sociais. Com 

a pandemia de covid-19 veio também a redução drástica no número de shows, fazendo com que 

os violeiros buscassem uma alternativa de sobrevivência. Assim, a mentoria e dicas de viola 

aumentaram consideravelmente, atraindo violeiros que não trabalhavam no ramo educacional 

a buscar sua fatia nesse ramo de trabalho, disseminando e compartilhando a sua forma de tocar 

e seu processo de aprendizagem no instrumento.   
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Com a tecnologia digital à disposição de todos, ficou fácil aprender sobre qualquer coisa 

e estudar com professores renomados. No que se refere a custo-benefício, torna-se menos 

oneroso para professor e aluno, pois não há custos com deslocamentos por parte do aluno, todo 

material pode ser compartilhado de diversas formas. O professor não tem mais a necessidade 

de manter um espaço físico para dar aulas, ou se associar a uma escola de música, basta ter uma 

plataforma de videoconferência e estando conectado à internet é possível dar aula de onde 

quiser de forma síncrona ou assíncrona, sendo mediado por uma série de tecnologias digitais 

mantendo a comunicação com seus alunos como em situações presenciais. Em especial com o 

uso de aparelhos celulares, é como se professor e aluno se tornassem eles próprios mídias, 

capazes de se conectar a qualquer momento e em qualquer lugar, de modo que o ambiente 

virtual permite infinitas associações em rede (CASTELLS, 1999), as quais, para além da 

multiplicidade de formas de interrelação, conectam em larga escala a comunidade dos violeiros.    

Sabe-se que há um universo imenso na internet de conteúdo para se aprender a tocar 

viola caipira, porém o excesso de informação nem sempre é a solução para garantir um bom 

aprendizado, informação fora de contexto pode tirar o foco no processo de aprendizagem, sendo 

necessária a filtragem e organização dessas informações, e é nesse sentido que a figura do 

professor é de suma importância.  

Deve-se, no entanto, levar em conta que não são todos que se identificam com aulas 

remotas, sendo muitos ainda os que preferem encontros presenciais. Atualmente, é quase 

impossível não se ter uma interação por tecnologia digital, vide os aplicativos de mensagens, 

sendo o seu uso hoje praticamente inevitável.  

Há muitos aspectos positivos no que tange ao uso das tecnologias digitais para o 

aprendizado musical, mas nem sempre os pontos negativos são considerados. A desigualdade 

digital ainda é grande no Brasil35, muitos ainda não dispõem de aparelhos como celulares, 

computadores, notebooks ou tablets, o pacote de dados ainda é pequeno e oneroso e, em muitas 

regiões do país, o acesso ainda é restrito, não sendo possível baixar arquivos grandes, nos quais 

se incluem, normalmente, a gravação de uma videoaula. 

O acesso ao computador, à internet e aos conhecimentos (técnicos, e outros) é caro 

para o trabalhador mais pobre, que não pode adquirir o computador, nem pagar cursos. 

O acesso via “cibercafés” poderia ser viabilizado mediante subsídios públicos, mas 

estes não disponibilizam monitores gratuitos. Nos infocentros e telecentros públicos, 

o acesso é gratuito – resta subsidiar o custo de transporte e flexibilizar o 

funcionamento, para os trabalhadores, fora dos horários de sua jornada de trabalho. 

(SANTOS, 2006, p. 6) 

 
35 c.f. SANTOS, Edvalter Souza. Desigualdade social e inclusão digital no Brasil. SEMOC-Semana de 

Mobilização Científica-Desigualdade social e inclusão digital no Brasil, 2006. 
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O excesso de informação fragmentada disponível na internet, incluindo conteúdos 

curtos disponibilizados nas redes sociais, sobretudo no Instagram, impressiona, dando a 

entender que qualquer conhecimento pode ser facilmente assimilado, porém isso nem sempre é 

possível. Muitas vezes, uma videoaula curta é apenas a “ponta do iceberg”, ou seja, aquilo é 

somente o resultado de um longo processo de estudo, evidenciando também o viés 

mercadológico da publicação de vídeos instrutivos, cujo intuito é, muitas vezes, captar uma 

grande quantidade de alunos, visando ser famoso ter muitos likes e liderar uma legião de 

seguidores.  

Nota-se que as redes sociais bem como os canais de YouTube viraram um cartão de 

visita para músicos e professores de viola caipira, com um vasto banco de dados de suas 

performances como professor e músico. No entanto, a forma como os estudantes aprendem 

atualmente é dinâmica, com acesso à informação por todos os lados. O professor deve estar 

atento e buscar formações e novas metodologias, visando incorporar progressivamente em suas 

aulas novas tecnologias, o que favorece, inclusive, a interação com estudantes mais jovens, que 

possuem mais afinidade com tecnologias atuais. 

 

 

 

5. Análise das experiências educacionais com o uso de TDICS36 

5.1. Descrição das instituições e participantes 

Neste capítulo, será apresentada uma breve descrição de três instituições participantes 

neste estudo e que oferecem ensino coletivo de viola caipira, busca-se, em especial, apontar 

características semelhantes e divergentes entre elas. As informações aqui apresentadas foram 

coletadas em seus respectivos sites e planos políticos pedagógicos, e também em contato direto 

com diretores e coordenadores de cada instituição. 

Após definir as instituições que compuseram o estudo empírico da pesquisa, fez-se 

contato com os responsáveis através do envio do projeto de pesquisa por e-mail. Com a 

pandemia de covid-19, todo o contato, formalização e pesquisa, ocorreu de forma remota, 

estabelecendo assim, todas as diretrizes para a realização do estudo. A despeito dos desafios 

enfrentados no percurso, o Ensino Remoto Emergencial (ERE) tornou esta pesquisa possível. 

 
36 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 
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A seguir, apresento detalhadamente o perfil das instituições e dos participantes que 

contribuíram com a investigação. 

 

5.1.1. Centro Livre de Música de São Bernardo do Campo 

 O Centro Livre de Música, sediado no Teatro Martins Penna, na praça Marquês de Alegrette, 

44 – Vila Gonçalves, SBC –, caracteriza-se como uma instituição pública mantida pela 

Prefeitura de São Bernardo do Campo, que após três anos de suspensão das atividades de 

formação musical, as retomou em junho de 2017 pela Secretaria de Cultura (CLM, 2020). De 

acordo com o Plano Político Pedagógico da instituição: 

O Centro Livre de Música se propõe a ser um centro de referência na área da formação 

musical da cidade de São Bernardo do Campo, através de aulas coletivas, ofertando 

aos seus alunos, condições de desenvolvimento artístico/musical, respeitando as 

diversidades culturais, além de proporcionar a socialização e a integração entre os 

alunos e professor que possuem conhecimento musical diverso ampliando assim a sua 

formação musical. (CLM, 2020) 

 

A instituição disponibiliza alguns instrumentos musicais para os alunos 

participarem das aulas, no entanto, não há empréstimos de instrumentos para estudarem em 

casa. A estrutura física do centro livre de música é pequena e com poucas salas de aula, todas 

climatizadas. Antes da pandemia, as salas de estudos para os alunos eram disponibilizadas 

através de agendamento prévio.  

O Centro Livre de Música propõe-se a oferecer: 

A formação livre em música que compreende os cursos: instrumentais, teóricos, 

vocais e prática coletiva (instrumental e ou vocal).  

a) Cursos instrumentais e teóricos são oferecidos de forma coletiva com duração de 

seis meses, com exceção do curso de Musicalização Infantil estruturado em um plano 

único com duração de um ano.  

b) Os cursos de instrumentos e teoria musical estão estruturados em 4 semestres 

progressivos chamados de Básico 1, 2, 3 e 4.  

c) As práticas de conjunto instrumental e ou vocal são oferecidas de forma coletiva 

sem duração modular específica, posto que estes grupos em questão se referem a 

formação de repertório contínua e difusão artística através de apresentações, concertos 

e ensaios abertos. (CLM, 2020) 

Além das aulas coletivas na formação e iniciação musical dos alunos, o CLM dispõe de 

grupos de câmara, orquestra e grupos vocais. Segundo a instituição, o intuito é criar uma base 

sólida de formação musical para que os alunos possam seguir a carreira musical, indo do ensino 

básico até o nível profissional, com possibilidade de trabalhar em orquestras, bandas sinfônicas, 

fanfarras, corais etc. Dessa forma, cria-se um ciclo que fomenta a prática musical, gerando 
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emprego para os músicos na cidade, bem como cria novos grupos musicais no entorno da cidade 

de São Bernardo do Campo (CLM, 2020). Entretanto, vale destacar que muitos estudantes 

atendidos pela instituição relatam não ter interesse em seguir carreira musical.  

 O curso de viola caipira funciona da seguinte forma: são 4 grupos organizados em 

quatro níveis básicos (Básico 1, 2, 3 e 4); um curso de teoria musical específico para os alunos 

de viola caipira ministrado pelo mesmo professor do instrumento; e um grupo chamado 

“orquestra de viola caipira”, destinados aos alunos que concluírem os quatro níveis básicos. 

Vale destacar que as aulas são coletivas, portanto, um professor para mais de um aluno. Após 

o término desta etapa de estudos básicos de viola, os alunos recebem certificado e seguem 

estudando por conta própria ou buscam ingressar em uma instituição como a Escola de Música 

do Estado de São Paulo (EMESP), Escola Municipal de Música (EMM) de São Paulo, 

Conservatório de Tatuí, ou outras instituições particulares. 

Em 2020, ano inicial da pandemia de covid-19, durante o qual se realizou esta pesquisa, 

a instituição atendeu 1.182 alunos, entre crianças, jovens e adultos. No curso de viola caipira 

havia 62 inscritos para os quatro níveis básicos. 

Nos cursos, são enfatizados o aperfeiçoamento contínuo das técnicas e o 

desenvolvimento de repertório em arranjos para duas, três e até quatro vozes para viola caipira. 

As aulas acontecem às terças-feiras com uma hora de duração por turma, contendo em média 

quinze alunos por turma. O público atendido possui características intergeracionais (jovens, 

adultos, idosos), advindo de classes sociais distintas e com níveis distintos de proficiência no 

instrumento. Como em qualquer curso coletivo de instrumento, a permanência é instável, alguns 

desistem no meio do curso e outros ingressam. Sendo assim, o fluxo de alunos é sempre 

dinâmico.  

O curso de viola caipira tem como objetivo desenvolver habilidades técnicas para a 

execução do instrumento, aborda linguagens e ritmos tradicionais da música caipira/sertaneja 

tais como o cururu, arrasta-pé, toada, guarânia, cateretê, polca paraguaia, pagode de viola, entre 

outros. Compreender a função do instrumento na interação com diversas linguagens e gêneros 

musicais, em contraponto com sua linguagem de origem. Ampliar o vocabulário musical nos 

aspectos harmônicos, melódicos, rítmicos e interpretativos, praticar leitura de tablatura e 

conceitos teóricos como: campo harmônico, escala maior, tríade e leitura de cifras.  
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5.1.2.  SESC Campo Limpo e Campinas 

As unidades do SESC Campo Limpo e Campinas fazem parte das 43 unidades do SESC 

(Serviço Social do Comércio) no estado de São Paulo, destinados à cultura, ao esporte, à saúde 

e à alimentação, ao desenvolvimento infanto juvenil, à terceira idade, ao turismo social, entre 

outras áreas de atuação. No site da instituição, coletamos as seguintes informações sobre suas 

características organizacionais:  

Mantido pelos empresários do comércio de bens, turismo e serviços, o Sesc - Serviço 

Social do Comércio é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o 

bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e sua família. Sua base 

conceitual é a carta da paz social e sua ação é fruto de um sólido projeto cultural e 

educativo que trouxe, desde a criação pelo empresariado do comércio e serviços em 

1946, a marca da inovação e da transformação social. (SESC, 2020) 

 

O SESC inovou ao ser uma instituição que introduziu modelos de referência em ações 

educacionais e culturais, buscando com isso, a transformação social. A instituição possui 

intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes manifestações, destinadas a todos os 

públicos, de diversas faixas etárias e estratos sociais, proporcionando aos frequentadores uma 

grande diversidade de eventos e experiências duradouras e significativas. 

Das 43 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, apenas três unidades – 

Consolação, Vila Mariana e Guarulhos – possuem estrutura para o ensino musical, chamada de 

Centro de Música. Essas unidades contam com equipamentos e instrumentos musicais que 

facilitam todo o processo de ensino e aprendizagem musical. Contudo, a infraestrutura da 

unidade Campo Limpo ainda está em desenvolvimento, em fase de ampliação, contando, por 

enquanto, com salas de aula em containers climatizados. A unidade de Campinas possui 

algumas salas adaptadas, mas com poucos recursos para o ensino musical. Foram, porém, essas 

unidades que, através de seus programadores e em diálogo com a comunidade, introduziram o 

ensino coletivo de viola caipira.  

O “SESC desenvolve, assim, uma ação de educação formal e permanente com o intuito 

de valorizar seus diversos públicos ao estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato 

com expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir” (SESC, 2020). O curso de viola 

caipira é uma dentre as iniciativas do SESC com caráter socializador e de integração por meio 

da música, sendo, nesse caso, a viola caipira o fio condutor para congregar pessoas de faixas 

etárias, gêneros e níveis socioeconômicos distintos.  

Antes da pandemia, na unidade SESC Campinas, aconteciam, aos sábados, dois 

encontros com duas horas de duração cada. No período da manhã, formou-se uma turma já 
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iniciada no instrumento e, no período da tarde, uma turma iniciante. Na unidade do SESC 

Campo Limpo, a dinâmica era a mesma, porém com uma turma no período da manhã, tendo 

duas horas de duração cada encontro.   

A forma de contratação da instituição para alguns cursos nem sempre é em regime CLT. 

Ela frequentemente ocorre por meio de contrato via pessoa jurídica, ou seja, o professor é um 

prestador de serviço com um contrato máximo de três meses. Essa forma de contratação dos 

professores é, evidentemente, para que o profissional não tenha vínculo empregatício com a 

instituição. Já nos casos em que as unidades possuem centro de música, acontece esse tipo de 

contratação, porém a instituição dispõe de um corpo docente contratado em regime CLT via 

processo seletivo. O meu caso se enquadra na primeira opção, contrato temporário de três 

meses, período em que se aplicou a pesquisa. 

 

5.1.3.  Os alunos participantes da pesquisa 

A maioria dos alunos do SESC Campinas tinham cerca de trinta anos de idade. 

Advindos de diferentes famílias das regiões de Campinas, Sumaré, Paulínia, Hortolândia, 

Valinhos, todas no interior de São Paulo, o poder aquisitivo era diverso. Nesta unidade, 

ensinava-se viola caipira e violão com a temática da música caipira. O professor teria que ter, 

além da expertise em viola caipira, um mínimo necessário para tocar e ensinar violão. A média 

de alunos para cada turma era de vinte, totalizando quarenta alunos inscritos para o curso de 

viola caipira. 

Os alunos do SESC Campo Limpo eram provenientes de Embu das Artes, Taboão da 

Serra, Capão Redondo, Campo Limpo, cidades próximas de São Paulo. A faixa etária foi 

extremamente flexível, variando de trinta a oitenta anos, de forma que alguns eram integrantes 

de orquestras de viola caipira e/ou já tocavam outros instrumentos, alguns relataram ter o violão 

como primeiro instrumento e um aluno iniciou-se musicalmente por meio do piano. A média 

de alunos dessa turma (por conta de saídas e ingressos em meio ao curso) era de dezoito.  

Os alunos do Centro Livre de Música de São Bernardo do Campo, eram da região do 

ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. A faixa etária 

dos alunos estendeu-se de quinze a setenta e cinco anos, alguns eram integrantes da orquestra 

de viola caipira de São Bernardo do Campo e outros vieram a partir do estudo de outros 

instrumentos como o violão e a guitarra. Ficou evidente que predominavam, entre os alunos 
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dos cursos das três instituições em questão, homens acima de 30 anos. Contudo, salienta-se que 

tem sido perceptível no dia a dia o aumento do número de jovens e mulheres nestes grupos.  

 

5.2.  Descrição Dos Processos De Ensino-Aprendizagem De São Bernardo Do Campo     

 No início de 2018, participei do processo seletivo para lecionar viola caipira no centro 

livre de música de São Bernardo do Campo. No final do primeiro semestre desse mesmo ano, 

após minha contratação, iniciaram-se as aulas. O curso acontecia presencialmente com quatro 

turmas de nível básico (um, dois, três e quatro), às terças-feiras, no meio da tarde e à noite. 

Embora o curso de viola caipira ofertado pela instituição fosse de nível básico, era realizada 

uma sondagem entre os alunos para adequá-los a um dos quatro grupos com o mesmo nível de 

proficiência no instrumento. Essa avaliação era realizada em todos os cursos oferecidos pela 

instituição, o ingresso e egresso dos alunos era semestral. Ao final de cada ano letivo, era 

realizada uma apresentação dos alunos com os conteúdos e repertório trabalhados. Apesar do 

curso ser coletivo, as avaliações semestrais aconteciam individualmente, sobre as quais 

discorreremos mais à frente. Optamos por trabalhar com o repertório sertanejo, visto que 

normalmente os alunos que se inscrevem em cursos de viola caipira estão em busca de obter 

esse repertório, escolha em geral associada a uma memória afetiva e auditiva, um imaginário 

acerca da cultura da viola, a persistência das letras na memória, enfim, associada a vivências 

passadas e presentes dos/as alunos/as. Assim, nas turmas de nível básico um e dois, iniciamos 

o curso ensinando aspectos da morfologia do instrumento, a postura adequada, afinação do 

instrumento, como encordoar e cuidados com o instrumento, para posteriormente, trabalharmos 

também introdução à técnica de mão direita e esquerda, ritmos e acordes de primeira posição.  

 Na turma de nível básico três, os/as alunos/as já possuem conhecimentos prévios, ou 

seja, executam acompanhamentos e cantam canções.  

 A turma do básico quatro toca e canta, faz introduções e contracantos, e ponteia 

melodias de algumas músicas, tais como: Chico mineiro, Menino da Porteira, além de solos do 

repertório instrumental de viola caipira como: Pau Brasil, Sanfoneiro Folgado, entre outros. 

Temos que considerar que, em cada turma, encontramos alunos com variados níveis técnicos, 

isso se dá pelo fato de cada um possuir ou não experiência prévia no instrumento.    

Com a distinção das turmas estabelecidas, foi possível preparar um conteúdo referente 

a cada nível, respeitando o conhecimento de cada aluno dentro de um ensino coletivo. Assim, 
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definimos uma linha pedagógica com conteúdo extraído do próprio repertório prévio dos 

alunos.  

 Ao analisar a canção Cuitelinho (domínio público, recolhida por Antônio Xando e Paulo 

Vanzolini), temos diversos aspectos inerentes à canção que são ricos para o ensino, tais como: 

a toada (um ritmo lento, regular de fácil assimilação), a melodia (com a qual pode-se cantar 

e/ou trabalhar as escalas duetadas com o polegar), uma harmonia de poucos acordes (facilitando 

a mecânica e a troca entre um e outro acorde) e contracantos na forma de frases curtas que 

podem ser executadas no descanso da melodia e da introdução. Para um/a aluno/a de nível 

básico um e dois, esses conteúdos não são simples de serem executados, sendo necessário 

estudo diário constante. As turmas de básico três e quatro conseguem tocar, porém demonstram 

ter dificuldades ao tocar conjuntamente dentro do coletivo. 

Nos cursos de viola caipira em âmbito coletivo, é comum por parte dos professores 

trabalhar o cancioneiro sertanejo com todos cantando e tocando o acompanhamento, porém a 

nossa proposta para os níveis básicos três e quatro buscou fugir desse método hegemônico, 

trabalhando o conceito de arranjo, a partir do qual exploramos linhas de baixo, contracantos, 

melodias e vozes. A maioria dos alunos de viola caipira desconhecem essa possibilidade de 

tocar coletivamente com essa abordagem. Quando a propusemos para a turma do básico quatro, 

percebemos ter gerado estranhamento em boa parte deles, pois não estavam acostumados a 

tocar dessa forma.  

Quanto a isso, devemos destacar que grande parte dos alunos não possuíam leitura de 

tablatura rítmica, grafia muito utilizada entre os violeiros. Isso dificulta o diálogo musical entre 

o grupo, formado em maioria por alunos que recorrem ao ouvido para tocar. O uso acurado da 

audição não é apenas válido, mas valioso na música, no entanto, quando trabalhamos em grupo 

com um arranjo novo, em especial quando não há gravação, o déficit de leitura dificulta a 

comunicação e a assimilação da composição.  

Portanto, passamos a utilizar o audiovisual, ou seja, as videoaulas como recurso 

metodológico. Observamos que com elas os alunos conseguiam tocar facilmente o arranjo. 

Mesmo com as aulas acontecendo presencialmente, passamos a utilizar o WhatsApp como uma 

extensão da sala de aula, resolvendo dúvidas e compartilhando conteúdos de apoio, com isso 

otimizamos o aprendizado. Trabalhamos com essa metodologia nas aulas presenciais até o 

início da pandemia.  

Em 2020, quando chegou a pandemia e não pudemos mais realizar as aulas presenciais, 

com a ajuda da equipe gestora, cada professor passou a adaptar as próprias aulas, buscando 

recursos que mais se adequam a cada instrumento, visando encontrar a melhor forma possível 
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de diálogo remoto. No caso das aulas de viola caipira, como já tínhamos realizado essa 

metodologia com os alunos via grupos de WhatsApp, o trabalho foi facilitado, porém, sentimos 

a necessidade de um encontro para conversar e tocar coletivamente. No início da pandemia, os 

alunos não tinham o hábito e muitos nunca haviam precisado entrar em uma plataforma de 

videoconferência como o Skype, por exemplo.  

Diante da dificuldade dos alunos durante o processo de aprendizagem, realizou-se o 

atendimento individual por vídeo chamada no WhatsApp. Como as aulas aconteciam 

coletivamente, os alunos passaram a sentir falta dos colegas de turma, sentindo-se isolados e 

desmotivados por conta da situação da pandemia, que inviabilizava os encontros presenciais. 

Foi então que passei a realizar lives no meu canal do YouTube. Esperava-se, num primeiro 

momento, que essa ação minimizaria a falta de contato coletivo, mas na verdade a iniciativa foi 

frustrante, pois os alunos só podiam interagir via chat, no qual era difícil escrever rapidamente 

e, na pressa de escrever, muitas vezes não eram claros, inviabilizando o diálogo. 

Com a gravidade da pandemia, a Google37 liberou acesso gratuito à plataforma de 

videoconferência a usuários que recorreram à comunicação remota devido ao isolamento social. 

Desde então, passamos a utilizar o Google Meet em nossas aulas síncronas semanais, às terças-

feiras, com as turmas. Eu não sabia como utilizar essa plataforma, então tive que aprender para 

depois ensinar os alunos a acessá-la. Para tanto, recorri a inúmeros tutoriais disponíveis no 

YouTube e fiz alguns testes com alunos que tinham facilidade no uso de tecnologias digitais.  

 Com as aulas síncronas acontecendo, muitos alunos apresentaram dificuldades em 

acessar as plataformas, então passamos a produzir tutoriais e compartilhar nos grupos de 

WhatsApp das turmas para auxiliá-los na instalação e acesso. De certo modo, percebemos que 

com o auxílio dos tutoriais, os alunos conseguiam acessar as aulas síncronas. Notou-se que 

grande parte dos alunos de viola caipira são idosos, muitos dos quais não têm familiaridade 

com aparelhos e plataformas digitais. Em alguns casos, era necessário a ajuda de um familiar 

para que o aluno pudesse acessar as plataformas e os conteúdos.  

Durante as aulas remotas, identificamos um número expressivo de evasão de alunos, em 

todos os cursos da instituição. O motivo nem sempre esteve associado à falta de habilidade com 

tecnologias pelos alunos, houve também casos em que não tinham aparelhos suficientes em 

casa e a prioridade eram os familiares em idade escolar, em outros casos não havia acesso à 

internet ou alegou-se sobrecarga de trabalho em esquema home office. Ainda assim, tivemos 

 
37 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/google-libera-meet-ferramenta-

executiva-de-videochamadas-para-todos-os-usuarios Acesso em 22 dez. 2021. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/google-libera-meet-ferramenta-executiva-de-videochamadas-para-todos-os-usuarios
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/04/29/google-libera-meet-ferramenta-executiva-de-videochamadas-para-todos-os-usuarios
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alunos assíduos durante as aulas remotas que conseguiram desenvolver os conteúdos 

trabalhados durante o ano letivo. 

O primeiro e início do segundo semestre de 2020, foi uma longa fase de adaptação no 

que se refere aos recursos tecnológicos adequados a serem usados durante as aulas remotas de 

viola caipira. Num primeiro momento, para as aulas síncronas, usamos o Google Meet e, para 

os momentos assíncronos, atendimentos das dúvidas e compartilhamento de conteúdo via 

arquivos em PDF e videoaulas, utilizamos o grupo de WhatsApp. Com relação às videoaulas, 

inicialmente enfrentamos problemas, pois não era possível enviar um vídeo com o tempo 

superior a dois minutos e meio, ou seja, visualmente só era possível mostrar a execução do 

exercício, a explicação pormenorizada era feita via texto.  

Com a criação de meu canal do YouTube, lá passei a hospedar as videoaulas, bastando 

enviar aos alunos o link via WhatsApp para que pudessem acessar as videoaulas completas. 

Outra vantagem de acesso via YouTube é que isso permite ao estudante salvar o link na galeria 

e visualizar quando quiser, sem ser preciso armazenar arquivos enormes, prevenindo inclusive 

travamento do computador durante o estudo. Com as videoaulas hospedadas no YouTube, não 

tínhamos esse problema, mas só era possível o carregamento do vídeo mediante acesso à 

internet, o que por vezes era inviabilizado devido a problemas técnicos ou pacote de dados 

precário. 

Por outro lado, quando havia a necessidade de avaliação, o aluno enviava para o grupo 

de WhatsApp um vídeo próprio com o estudo realizado. Isso gerava o problema de saturação 

da memória no aparelho de celular de quem recebia os vídeos, que nesse caso era o professor. 

A solução encontrada para essa situação foi utilizar um aplicativo que pudesse acessar os vídeos 

usando a tecnologia de nuvem, sem precisar baixá-los no aparelho de celular. Ao pesquisar, 

encontramos o Telegram, aplicativo baseado em nuvem que oferece videochamada, mensagens 

de voz e compartilhamento de arquivos. Digno de nota é que o aplicativo suporta enviar 

arquivos de até 2 GB, mantendo a qualidade original. Desse modo, é possível enviar e receber 

uma videoaula completa sem cortes.  

A cada plataforma ou aplicativo proposto para melhorar o desempenho das aulas, surgia 

um desafio, pois é um novo sistema a ser aprendido, sobretudo para os alunos. Com os grupos 

criados no Telegram, minimizamos os problemas com os dados nos aparelhos, tanto do 

professor quanto dos alunos. Muitos sentiram dificuldades em migrar do WhatsApp para o 

Telegram, porém os alunos que participaram das aulas remotas entraram com o auxílio dos 

tutoriais e orientações nas aulas síncronas que realizamos por videoconferência. Assim, 
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passamos a receber os vídeos dos alunos com mais frequência sem se preocupar com o tamanho 

e a quantidade. 

 Os alunos de viola caipira do centro livre de música apresentavam dificuldades com a 

leitura da tablatura. Por conta disso, passamos a pesquisar uma forma de juntar a escrita com o 

audiovisual para que, de algum modo, pudessem estabelecer relações com a videoaula e a 

escrita. Inicialmente, pensamos em produzir via edição de vídeo, ou seja, realizar a videoaula e 

inserir na edição a escrita no rodapé do vídeo, isso, porém, demandaria muito trabalho, visto 

que temos pouco material didático escrito para o instrumento, ficando a cargo do educador 

transcrever e criar seus próprios materiais.   

Então, encontrou-se o Soundslice, um site que sincroniza o vídeo com a escrita. Com as 

videoaulas e a escrita criada, a inserção e sincronização ocorreu facilmente. Optamos por 

trabalhar com a partitura e tablatura nos materiais de aula. O objetivo da junção do vídeo com 

a escrita era despertar o interesse pela leitura e fazer com os alunos estabelecessem relações 

com os códigos musicais e nomeassem as ações que realizam, tais como: notas longas, ritmo, 

pausa, ritornelo, entre outros. Como mencionado acima, cada recurso digital proposto aos 

alunos, sempre havia alguma dificuldade, mas também sempre preparamos as videoaulas 

elucidando as funcionalidades dos novos recursos e dirimindo dúvidas durante as aulas 

síncronas. 

Mesmo utilizando os aplicativos de mensagens para enviar e receber os conteúdos 

referente às aulas, muitos alunos acabavam perdendo os links das videoaulas e até mesmo os 

arquivos, por problemas técnicos e, por vezes, a perda do aparelho (em caso de aparelhos 

portáteis). Nesses casos, exigia-se retrabalho para reenviar os conteúdos e um grande volume 

de informações para quem já havia recebido. Diante dessa situação, buscamos resolver o 

problema usando o Google Sala de Aula (Google Classroom).  

 

Figura 58. Salas do Google Sala de Aula (Google Classroom) 

 

Fonte: Autor (2022) 
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Criaram-se as salas e postaram-se todos os arquivos referentes ao repertório ou tema 

trabalhado dentro dessas salas virtuais. Com isso, bastava o aluno acessar os arquivos e links 

com endereço de e-mail de qualquer dispositivo com acesso à internet. 

Figura 59. Sala da turma 1 do Google Classroom 

 

Fonte: Autor (2022) 

 O Google Classroom oferece diversas funcionalidades. O objetivo da plataforma é 

oferecer um acesso de ensino e aprendizagem integrado e de fácil gerenciamento pelo educador, 

proporcionando facilidade, praticidade, colaboratividade, flexibilidade e mobilidade. Dispondo 

agora desse recurso, buscamos integrar os links do YouTube e Soundslice, assim como os 

arquivos de PDF do curso de viola caipira, em um único local, acessível de qualquer lugar ou 

dispositivo.  

Figura 60. Arquivos disponíveis pelo Google Classroom 

 

Fonte: Autor (2022) 

Concluiu-se, nesse processo, que o Google Classroom facilitou muito o trabalho. Mas 

no que se refere aos alunos, vale frisar que é necessária uma formação básica para que a 

utilização da plataforma seja eficiente. O professor precisa mostrar ao aluno que tais recursos 

são importantes para a sua organização de estudo, trazendo praticidade, agilidade e mobilidade. 

Esses recursos têm que fazer sentido na prática de estudo dos alunos, caso contrário não 

utilizarão por não saberem usar ou não perceberem a necessidade. Percebemos durante as aulas 
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síncronas que, além de revisitar os conceitos sobre os conteúdos das aulas, é necessário também 

retomar alguns tópicos sobre o funcionamento das plataformas e recursos digitais. Cabe ao 

professor avaliar o processo de estudo semanal do aluno, quais recursos são (e como são) 

utilizados, de modo que só assim é possível ter um panorama de como o aluno estuda e utiliza 

esses recursos, e, para tanto, a figura do professor é fundamental.    

Ao longo desse período de isolamento social, criaram-se maneiras de tornar as aulas 

mais atrativas, tentando vencer as barreiras geográficas e testando a melhor forma de conduzir 

o curso no modo remoto. Nesse processo, os recursos tecnológicos utilizados foram: Telegram, 

WhatsApp, YouTube, Soundslice, aplicativos de videoconferência (Zoom, Google Meet), 

edição de vídeo (Sony Vegas) e arquivos em PDFs.  

Como trabalho final, decidimos fazer uma edição com os vídeos recebidos dos alunos, 

juntando todos, isso seria equivalente à nossa apresentação de final de ano. Com as turmas 

reduzidas pela baixa adesão ao modo remoto, para o vídeo final trabalhou-se com o objetivo de 

juntar as turmas de diferentes níveis. As aulas, desenvolvidas separadamente, respeitando-se o 

nível de cada turma, focaram em desenvolver o repertório proposto. Em 2020, definimos quatro 

músicas a serem trabalhadas: Você vai gostar (Elpídio dos Santos), Tocando em Frente (Almir 

Sater e Renato Teixeira), Cuitelinho (Domínio Público) e Índia (Manuel Ortiz Guerrero e José 

Asunción Flores). Nas turmas 1 e 2, trabalhamos o acompanhamento, nas turmas 3 e 4, cantoria 

(melodia), contracantos e introdução.  

Com o repertório definido, passamos a produzir os materiais de apoio aos alunos: 

partitura e tablatura, letra e cifra em arquivos de PDF, videoaulas no YouTube e no Soundslice, 

postando tudo nas salas de aula virtual de cada turma (Google Classroom). As videoaulas já 

eram as guias para gravação do vídeo final dos alunos. Portanto, o estudo acontecia de forma 

assíncrona e, no momento síncrono, fazíamos as avaliações do estudo da semana. Vale lembrar 

que a avaliação acontecia em momentos assíncronos também, o aluno enviava o vídeo ao grupo 

do WhatsApp ou Telegram e, com base nele, tecíamos as orientações necessárias, tanto acerca 

do conteúdo musical, quanto aspectos técnicos de gravação. Para esse tipo de avaliação, era 

solicitado ao aluno que gravasse o estudo com o áudio do vídeo-guia “vazando”, ou seja, sem 

usar os fones de ouvido. Já para o vídeo final, solicitou-se aos alunos que gravassem com fone 

de ouvido, tendo cuidado com cenário, áudio e enquadramento. 

Durante as aulas síncronas, no que se refere ao conteúdo musical, mencionei a 

importância de se estudar com o vídeo-guia ou o metrônomo no andamento estabelecido, isso 

sempre foi um desafio para as turmas, mesmo em aulas presenciais. Outras orientações como 



 
143 

 

 

troca de acorde, sonoridade, dinâmica, interpretação, eram abordadas, além de serem propostos 

exercícios para a limpeza do som e organização do estudo.  

No processo de edição final, recebemos os vídeos no WhatsApp e Telegram e um aluno 

da turma quatro se dispôs a fazer a edição em parceria com o professor. Lembrando que tanto 

o professor quanto o aluno aprenderam a editar neste período de pandemia, logo, a edição não 

era, digamos, exatamente profissional. Mas algumas considerações foram levadas em conta. 

Nas edições não mexemos muito no material que os alunos enviavam, alguns erros de 

andamento e notas eram mantidos, pois a partir da edição final, fazíamos uma avaliação geral 

do que precisávamos melhorar enquanto grupo e individualmente. A cada vídeo produzido, foi 

percebida melhora tanto na edição como na execução realizada por cada integrante, tendo em 

vista que foi um período de adaptação para todos a esse novo formato de ensino-aprendizagem.   

Embora tenham sido necessárias muitas tentativas e erros para se alcançar uma forma 

que satisfizesse as expectativas dos alunos e do professor, tornou-se evidente, após um tempo 

de experiência, que esse formato de aula nos atendeu satisfatoriamente durante a pandemia, 

permitindo-nos dar continuidade ao curso de viola caipira no centro livre de música. No ano de 

2021, seguimos com este formato e produzimos duas músicas utilizando os mesmos 

procedimentos metodológicos, foram duas guarânias: Guarânia do Pantanal, do compositor e 

violeiro (João Paulo Amaral) e Saudades de Minha Terra, de (Belmonte e Goiá).  

Em meados deste mesmo ano, houve uma retomada das aulas presenciais, mas optamos 

por seguir utilizando alguns recursos tecnológicos digitais e plataformas como forma de 

estender a sala de aula e otimizar o processo de ensino-aprendizado da viola caipira, pois 

entendemos que: 

Essa mescla entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola 

para o mundo e também trazer o mundo pra dentro da instituição. [...] como os que 

acontecem nas redes sociais, em que há uma linguagem mais familiar, maior 

espontaneidade e fluência constante de imagens, ideias e vídeos. (BACICH; TANZI; 

TREVISANI, 2015, p. 39) 

 Nesse sentido, passamos a utilizar os conceitos de sala de aula invertida já que 

“nesse modelo, o aluno estuda a teoria em casa no formato online e o espaço de sala de aula é 

utilizado para discussões, resolução de atividades, entre outras propostas” (BACICH; TANZI; 

TREVISANI, p. 56). Transportando esse conceito para as aulas de viola caipira, pode-se estudar 

em casa a leitura da partitura/tablatura de um estudo ou repertório, assistir a uma videoaula, ler 

um texto sobre aquele assunto abordado em aula e, assim, chegar mais preparado, munido de 

mais informações e propondo questionamentos pontuais de modo a otimizar o tempo de aula. 
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Assim, podemos deixar para o espaço de sala de aula atividades de criação de composição, 

arranjo, contracantos etc.  

 

5.3. Descrição dos processos de ensino-aprendizagem do SESC Campo Limpo Clube Da 

Viola 

Conforme mencionado na descrição das instituições, a unidade do SESC Campo Limpo 

não dispõe, até o momento da realização desta pesquisa, de uma infraestrutura para cursos e 

oficinas direcionado ao ensino da música. No entanto, ao final de 2018, iniciou-se um curso 

piloto de viola caipira (coletivo presencial) em um container climatizado, com duração de dois 

meses, onde o público se mostrou amistoso e interessado. No ano seguinte, a unidade decidiu 

continuar com o curso, firmando contratos de três meses com cada professor, em um esquema 

de rodízio, para não caracterizar vínculo empregatício. O curso foi ministrado por um professor 

e uma professora sempre em diálogo de forma a não quebrar a linha pedagógica.  

 O curso tinha como premissa trabalhar com um grupo de viola caipira com alunos 

de níveis heterogêneos, assim como de classes sociais e idades distintas. Portanto, é atribuição 

do professor lidar com um grupo tão plural, integrando e estimulando os alunos a desenvolver 

habilidades musicais nível a nível, mesmo entendendo que a instituição não continha em seu 

plano político pedagógico o objetivo de formar músicos, e sim, congregar pessoas através da 

viola caipira. De certo modo, os alunos tinham interesse em aprender a tocar ou aperfeiçoar 

suas técnicas e fazer parte de um grupo. Finalmente, o repertório desenvolvido estava calcado 

no cancioneiro da música sertaneja.  

 A proposta pedagógica do curso tinha como objetivo trabalhar com conhecimentos 

musicais previamente obtidos pelos alunos, tais como: a memória musical do repertório 

sertanejo (aquilo que já ouviam) e uma iniciação no instrumento. A partir de uma sondagem do 

grupo, eram desenvolvidas durante as aulas técnicas de acompanhamento de músicas 

consideradas iniciantes, com poucos acordes, com o intuito de trabalhar a mão direita (quando 

destros, evidentemente) na execução dos ritmos caipiras. Para o aluno que já apresentava 

habilidades em executar o acompanhamento, era-lhe proposta a execução da melodia 

introdutória ou contracantos, mantendo-o, por meio de um novo desafio, engajado nas aulas e 

em constante crescimento musical. No repertório, eram identificados conteúdos e habilidades a 

serem desenvolvidas em uma sequência didática pensada para o grupo, respeitando-se, claro, 

os níveis de cada aluno.   
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 No que se refere à leitura musical, identificamos que a maioria não possuía 

conhecimentos correlatos, alguns liam apenas tablaturas numéricas (escrita comumente 

utilizada no ensino do instrumento) e poucos eram capazes de ler partitura. Vale lembrar que a 

leitura da tablatura utilizada consiste somente de números sendo necessário o auxílio 

complementar do áudio da música ou do exercício a ser aprendido. Ou seja, a tablatura aponta 

posições, mas não outros elementos musicais tais como divisões rítmicas da melodia, como é, 

por sua vez, o caso da partitura. Observamos que muitos alunos no curso que não liam recorriam 

à audição para a assimilação do conteúdo, o que é bem-vinda em alguns casos, quando se 

dispunha do conteúdo sonoro, porém, quando se tratava de um arranjo elaborado pelo professor, 

o conteúdo só era assimilado quando disponibilizado através de áudio ou de uma videoaula. 

 Após constatada, por parte dos alunos, a melhor eficiência dessa forma de 

aprendizagem, passamos a preparar videoaulas, atendendo e otimizando o aprendizado da 

turma. Percebe-se que muitos alunos recorrem a videoaulas de viola caipira na internet, 

sobretudo no site YouTube, onde há uma vastidão de conteúdos voltados a ensinar o 

instrumento. Atualmente, o conhecimento está na palma de nossas mãos, basta pesquisar por 

meio de um aparelho de celular, porém são conteúdos avulsos sem uma sistematização ou 

sequência didática, buscando um desenvolvimento musical. Em alguns casos, isso pode ser 

bastante motivador para alunos que se identificam com essa forma de aprendizagem, para 

outros, no entanto, pode ser um processo frustrante e desmotivador. O fato é que a figura do 

professor nesse processo é fundamental, organizando e selecionando conteúdo da internet que 

possa contribuir com o processo de aprendizagem do aluno, contribuindo também para o melhor 

proveito e interpretação desse conteúdo, ou seja, como um educador.    

 Durante o curso presencial, utilizamos algumas videoaulas temáticas disponíveis no 

YouTube, elaboradas por professores e violeiros, com temáticas voltadas a: como afinar a viola 

caipira; como usar o metrônomo; como ler uma tablatura; entre outros, complementando e 

estimulando a autoaprendizagem. A maioria das videoaulas têm como foco central a 

aprendizagem na prática, de modo que os conceitos teóricos são diluídos para que o aluno 

compreenda o conteúdo em questão. Certamente, esse fato tem chamado a atenção de parte do 

grupo de alunos de viola caipira do SESC Campo Limpo, ou seja, aprender tocando. 

 As formas como os violeiros do passado aprendiam o instrumento era vendo e 

ouvindo seus mestres, essa forma de aprendizagem se assemelha à metodologia empregada por 

professores de viola caipira e violeiros, na prática, tocando. A diferença é que quando se 

aprendia presencialmente seguindo a tradição oral, assimilavam-se questões culturais em que a 

viola caipira era protagonista dentro de uma folia de reis ou catira, já uma videoaula é um 
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recorte a partir de um grande contexto cultural que se torna coadjuvante, priorizando-se a 

aprendizagem do instrumento per se. Contudo, não devemos negar a vantagem de se ter um 

registro audiovisual em um canal do YouTube, e poder rever o conteúdo quantas vezes for 

necessário, bem como, diminuir a velocidade e tocar junto, aprendendo interativamente e 

munido de diversos recursos auxiliares para a apreensão de todo o conteúdo.  

 Durante o curso presencial, no ano de 2019, utilizamos, além dos recursos 

disponíveis na unidade, um grupo de WhatsApp para estreitar nossa comunicação. No entanto, 

mesmo as aulas ocorrendo uma vez por semana, passamos a utilizar o aplicativo para interações 

pedagógicas, respondendo perguntas dos alunos com dúvidas sobre aspectos musicais, além de 

interações entre aluno/aluno e aluno/professor. Percebemos um potencial enorme para além das 

trocas de mensagens, passamos a interagir com áudios, videoaulas curtas e troca de arquivos 

como PDFs de letra e música. Dessa forma, esses recursos tecnológicos passam a complementar 

e ilustrar o que foi aprendido em aula.  

 Com a chegada da pandemia, em março de 2020, as aulas presenciais de viola caipira 

e os demais cursos foram impossibilitados. O projeto na unidade foi interrompido sem previsão 

de retorno. Em meados de 2020, iniciamos um contato com a unidade, propondo aulas por meio 

do ensino remoto emergencial. O projeto foi aceito e realizado em outubro deste mesmo ano, 

com duração de um mês (quatro encontros síncronos, aos sábados, às 14 horas) e interações 

pelo grupo de WhatsApp.  

 A partir do trabalho realizado em 2019, obtivemos uma visão do nível do grupo e de 

como poderíamos trabalhar nesse curto período. Conhecendo a turma, propomos uma 

composição do professor e violeiro João Paulo Amaral chamada Guarânia do Pantanal. Trata-

se de uma composição didática para os alunos do projeto Guri com arranjo para três violas. Na 

viola um, temos a melodia, uma escala duetada no tom de Ré Maior, mesmo tom em que a viola 

caipira é afinada, ou seja, a afinação Cebolão. As frases musicais são de fácil assimilação com 

repetições e nível técnico voltados a alunos iniciantes. Na viola dois, trata-se de uma linha de 

baixo, um arpejo dos acordes de Ré Maior, Lá com Sétima, e Sol Maior, tocando tônica, terça 

e quinta. E na viola três, o acompanhamento no ritmo da guarânia.  

 A escolha dessa obra se deu pelo fato de a maioria dos alunos serem iniciantes e 

atenderem ao nível de proficiência musical da turma. A forma como decidimos fazer a 

apresentação final do projeto, foi a junção de vídeos dos alunos por meio de edição. Levando-

se em conta que os alunos não conheciam a música, por não ter sido gravada e disponibilizada 

em plataformas de streaming ou em disco, produzimos videoaulas do arranjo, hospedando-as 
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no YouTube e no Soundslice em linhas separadas e com o arranjo completo, para que os alunos 

que não possuíam habilidade de leitura musical pudessem acompanhar e participar do projeto. 

 No entanto, havia uma questão a ser pensada, os recursos tecnológicos de que 

dispunham os alunos. Alguns apresentaram dificuldades na utilização do aplicativo WhatsApp. 

A preparação de todo o conteúdo a ser trabalhado foi preparado e disponibilizado uma semana 

antes de iniciarmos as aulas síncronas, o objetivo era fazer com que os alunos analisassem o 

material e levantassem questionamentos para a aula síncrona. Baseando-se em um conceito de 

metodologia ativa denominado “sala de aula invertida” (BACICH; TANZI; TREVISANI, 

2015), onde o aluno recebe todo o material previamente, estuda e nos momentos presenciais ou 

online síncronos, apresenta suas dúvidas otimizando o processo de ensino-aprendizagem. Nas 

aulas síncronas, priorizamos dirimir as dúvidas relacionadas à utilização de recursos 

tecnológicos para a viabilização do curso e sobre o conteúdo do repertório a ser apreendido.  

 As tecnologias utilizadas durante as aulas foram: Zoom, plataforma de 

videoconferência, WhatsApp para os momentos assíncronos e compartilhamento de arquivos 

de PDF das partituras/tablaturas, YouTube para hospedar as videoaulas, Soundslice para 

mesclar vídeo e escrita musical. A maioria dos alunos já utilizava constantemente WhatsApp e 

YouTube, como a interação já ocorria antes da pandemia, isso facilitou todo o processo, porém 

a dificuldade apresentada pela turma estava no manejo da plataforma de videoconferência e do 

Soundslice. Focamos, portanto, em resolver dúvidas com relação à utilização do Zoom já na 

primeira aula, explicando o passo a passo e compartilhando tutoriais via WhatsApp. Mesmo 

com alguns alunos demonstrando insegurança acerca da utilização desses recursos, mostraram-

se otimistas com o curso ministrado neste formato, tendo em vista que passaram longo período 

em casa confinados, sem atividades ou interações com o grupo clube da viola.  

 Ao apresentar o Soundslice, a turma ficou surpresa com as possibilidades que o site 

oferece, mas consideraram ser muita informação para assimilar de uma só vez, visto que o 

Soundslice possui uma série de recursos como: looping, tocar com e sem a escrita, tocar com 

metrônomo, diminuir a velocidade, entre outros. De todo modo, à medida que os alunos 

passaram a explorá-lo, foram compreendendo as potencialidades do uso e a utilidade dos 

recursos oferecidos. Os alunos C. e V. interagiram com o conteúdo que foi disponibilizado 

previamente e perceberam que o Soundslice pode contribuir com o aprendizado da viola caipira.  

Durante as aulas, o aluno V. descreveu possibilidades além do convencional, sugeriu 

que, além do uso para aprender uma linha do arranjo, havia ainda a possibilidade de tocar a sua 

linha ouvindo a outra, ou seja, toca-se a melodia ouvindo o baixo, por exemplo, ou ouvindo o 

vídeo com todas as violas gravadas pelo professor. Essa forma de estudo pode minimizar a falta 
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do professor tocando junto ou o próprio grupo dando um suporte harmônico e melódico como 

é o caso dos Play Alongs. 

Muitas questões técnicas acerca da gravação dos vídeos foram apresentadas, contudo, 

foram sugeridas também algumas dicas de ângulo e cenário no momento da gravação para 

posterior envio e avaliação do professor. O vídeo do aluno P., por exemplo, estava com a 

imagem embaçada e o som baixo, isso ocorreu com frequência durante os momentos síncronos, 

certamente porque seu aparelho de celular apresentava problemas técnicos. Sugerimos, então, 

que quando enviasse o vídeo final para a edição, gravasse em um aparelho de um familiar para 

não comprometer a sua participação.  

A maior parte dos desafios adaptativos emergiram dos alunos que não estavam 

acostumados com o uso de recursos tecnológicos atuais. Interessante notar que, a cada encontro, 

os alunos iam vencendo essas barreiras, talvez pelo uso constante durante as aulas e o estudo 

semanal, bem como, devido à interação assíncrona com o professor no grupo de WhatsApp, 

funcionando como um facilitador do aprendizado e manejo desses recursos digitais. 

Ressaltamos ainda que os problemas com os aparelhos e a falta de conexão com a internet eram 

comuns, em alguns casos inviabilizando a participação do aluno.  

A avaliação do estudo semanal era feita por meio de envio de vídeos gravados pelos 

alunos e postados no grupo de WhatsApp, e os comentários dos vídeos recebidos eram feitos 

durante as aulas síncronas. Cada vídeo enviado era transmitido durante a aula e os comentários 

feitos coletivamente, tal como em um workshop de instrumento, onde as orientações podem ser 

úteis para todos os participantes. 

Figura 61. Avaliação de estudo semanal 

 

Fonte: Autor (2022) 
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Figura 62. Avaliação de estudo semanal. 

 

Fonte: Autor (2022) 

 

Figura 63. Avaliação de estudo semanal 

 

Fonte: Autor (2022) 

Uma caraterística muito comum do grupo, quando as aulas ocorriam presencialmente, 

era não conseguir tocar no andamento, essa lacuna sobressaía quando os alunos eram avaliados, 

a dificuldade ocorria ao ouvirem um vídeo ou áudio guia e tentarem tocar junto. Alguns 

acharam melhor tocar sozinhos. Considera-se aqui que em um momento de estudo individual 

isso é válido, porém para a gravação final coletiva tornava-se inviável, por conta da 

sincronização com os demais na edição de vídeo. Para facilitar a sincronização, o aluno precisa 

tocar em consonância com a referência estabelecida, sendo ou áudio ou vídeo-guia. Dito isso, 

sugerimos algumas dicas de como gravar ouvindo o vídeo-guia e, claro, ouvindo-se 

simultaneamente, baixando o volume do vídeo-guia e utilizando o fone nos dois ouvidos. Outra 

sugestão foi tapar apenas um deles (o esquerdo) e deixar o direito livre para ouvir a viola, pois 

facilita o momento da gravação.  

A partir dessas observações e orientações, recebemos os vídeos dos alunos para a edição 

final. A edição de vídeo ficou a cargo da professora Marina Ebbecke que também deu aulas na 

unidade em outra ocasião. Esse fato facilitou o trabalho, pois ela já conhecia o nível da turma e 

de alguns alunos específicos. Alguns destes enviaram a execução das três linhas do arranjo. Em 

conversas pedagógicas com Marina, decidimos realizar a edição de áudio separadamente e, em 
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seguida, ir anexando os vídeos. Recebemos um material satisfatório mesmo com pouco tempo 

de aula, o que facilitou a sincronização.  

Apesar das dificuldades tecnológicas observadas por alguns alunos da turma, 

entendemos que essa forma de aula possibilitou ganhos consideráveis como um caminho 

possível para o aprendizado da viola caipira e/ou instrumentos de cordas dedilhadas. O projeto 

foi uma experiência muito enriquecedora tanto para os professores como para os alunos. 

Para o professor: 

Podemos relegar as mensagens mecânicas, quantitativas, geralmente relacionadas aos 

movimentos necessários para uma performance bem sucedida em instrumentos 

musicais, ao vídeo, que possibilita uma série de recursos para a manipulação das 

imagens. Podemos congelar um quadro, assistir em slow-motion [câmera lenta], 

acelerar os movimentos ou reverter a ordem dos acontecimentos. Podemos pular 

trechos que julgamos desnecessários e acrescentar ou eliminar partes. Nos 

apoderamos das imagens e as utilizamos da maneira que desejamos. Este domínio 

sobre o espaço e o tempo permite que se estabeleçam novas formas de visualização 

das práticas musicais, quebrando em frames os movimentos de uma performance ou 

repetindo infinitamente uma sequência de curtíssima duração. (GOHN, 2002, p. 91) 

 Se pudermos deixar os trabalhos mecânicos a cargo da tecnologia, “o professor se torna 

cada vez mais um gestor e orientador de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e 

imprevisíveis, em uma construção mais aberta, criativa e empreendedora” (BACICH; TANZI; 

TREVISANI, 2015, p. 39), ou seja, o aluno otimiza seu aprendizado ao chegar preparado com 

anotações sobre o que estudou previamente a partir do conteúdo disponibilizado pelo professor. 

Contudo, percebe-se que a educação, de modo geral, caminha para o ensino híbrido. 

Atualmente, não há somente uma única forma de aprendizado e o conhecimento não está 

somente com o professor na instituição de ensino, há uma interligação simbiótica entre o físico 

e o digital, e a integração desses dois espaços amplia as possibilidades de ensino-aprendizagem. 

Nas aulas presenciais de viola caipira no SESC Campo Limpo, ministradas em 2019, era 

proposto por parte do professor o que hoje se convencionou chamar de ensino híbrido, 

otimizando o estudo diário durante a semana e o desenvolvimento individual, através das 

videoaulas enviadas para o grupo de WhatsApp da turma. Não queremos com isso inferir que 

o ensino remoto seja a forma ideal de se ensinar viola caipira, reconhece-se ter sido, entretanto, 

o formato que melhor se adequou ao contexto de isolamento social, onde os recursos 

tecnológicos digitais possibilitaram que o projeto fosse realizado na instituição. 
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5.4. Descrição Dos Processos De Ensino-Aprendizagem Do Sesc Campinas 

 Ao descrever os processos de ensino-aprendizagem do SESC Campinas, deve-se 

observar que estamos falando de instituições correlatas e que os objetivos e a forma de 

contratação são iguais. O projeto foi realizado no trabalho social com idosos, tanto na unidade 

de Campinas como na do Campo Limpo. Dito isso, pretendemos descrever somente os 

processos de aula a partir do projeto 100 violas, realizado em 25 de maio de 2019.  

No mês de maio/2019, a tradicional Roda de Viola do Sesc Campinas ganhou uma 

versão ampliada, intitulada “100 Violas”, na qual os participantes e professores dos 

Encontros de Viola convidam músicos amadores e profissionais para tocar 

coletivamente um repertório da cultura caipira. Atividade que acontece desde 2016, 

as Rodas de Viola são formadas por integrantes do Encontro de Viola Caipira, um 

grupo que se reúne todo sábado para trocar experiências, ampliar o repertório e 

praticar a música caipira de raiz. O Encontro faz parte da programação do TSI - 

Trabalho Social com Idosos. O repertório é composto por 12 músicas tradicionais da 

cultura caipira. (SESC CAMPINAS, 2019)  

 Nota-se que a instituição não tem como objetivo oferecer uma formação conservatorial 

tradicional e sim uma troca experiencial entre violeiros com trajetória e outros iniciantes, de 

forma que, a partir dos encontros aos sábados, e em forma de roda, ocorrem as trocas de 

saberes38 entre alunos e professores. Assim, o professor tem a função de propor, mediar 

decisões, organizar o estudo e avaliar se o repertório escolhido pelos alunos está de acordo com 

o nível de proficiência do grupo.  

 Conforme mencionado na citação acima, a roda acontece desde 2016. No final de 2018, 

recebi a proposta do gerente da unidade de Campinas para organizar um projeto com cem 

violeiros no ginásio. Em princípio, os alunos da roda de viola do SESC Campinas seriam os 

anfitriões que receberiam os violeiros convidados, mediante inscrição no site da instituição.  

 Em janeiro de 2019, quatro professores foram contratados para a realização deste 

projeto junto com a coordenação da instituição. Como os professores já atendiam 

presencialmente os alunos do SESC Campinas, formulamos o seguinte questionamento: como 

faríamos para que violeiros de diversas regiões pudessem tocar conosco sem fazer as aulas? 

Propusemos, então, para o programador do SESC, realizar as inscrições e, já no instante da 

 
38 Nessa interação em rede, entre distintas trajetórias, compreende-se que todos ali são professores e alunos, em 

uma relação dialógica semelhante a que constitui a própria interdependência entre ensino e aprendizagem. Ou seja, 

da mesma forma que ensino e aprendizagem são indissociáveis no processo educacional, conformando, portanto, 

uma só unidade inter-relacional, aprender junto depende também de um entendimento menos estanque acerca da 

posição de aluno e de professor. Isso não significa que este perca sua importância central na orientação do processo, 

mas que o aluno não seja tratado como tábula rasa, e que as hierarquias não se sobreponham à liberdade de troca, 

compreendendo-se, ao contrário, o aprendiz como detentor de sua própria história e de conhecimentos valiosos 

adquiridos durante esse percurso.  
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inscrição, o violeiro teria todo o material de apoio: arquivos de PDF contendo letra e cifra, 

partitura/tablatura e as videoaulas das doze músicas a serem executadas no show, de forma que 

os inscritos pudessem estudar em casa. 

Em janeiro de 2019, antes de começarem as aulas, preparamos o material. Todos os que 

se inscreveram bem como os alunos da unidade do SESC Campinas receberam o conteúdo 

previamente. Durante as aulas presenciais com os alunos da unidade, resolvíamos as dúvidas 

que surgiam após estudo semanal. Utilizamos para comunicação e para o envio de materiais, o 

aplicativo WhatsApp, além de, por meio dele, também responder aos questionamentos e 

dúvidas dos alunos sobre os conteúdos. Consequentemente, criamos um grupo exclusivo para 

atender todos os inscritos do projeto 100 violas e, assim, concentramos as dúvidas e 

questionamentos referentes ao projeto em um único lugar. O diálogo e a troca de informações 

entre professores e alunos via WhatsApp aconteciam regularmente, por mensagens de texto, 

áudio e vídeo, tanto dos alunos presenciais da unidade como dos inscritos convidados.  

No dia do evento, os violeiros foram recebidos no ginásio da instituição, no período da 

manhã, para um ensaio geral e, no período da tarde, houve o show. Participaram violeiros e 

violeiras de diversas regiões, profissionais e amadores. Um fato curioso é que a maioria desses 

violeiros e violeiras convidados eram integrantes de orquestras de violas ou estudantes de 

cursos de viola caipira oferecidos por prefeituras e organizações sociais. Autores como Dias 

(2010) e Pedro (2013) pesquisaram as orquestras e grupos de viola caipira, bem como a sua 

importância no âmbito educacional. De acordo com Pedro (2013):  

A expansão das formações orquestrais de viola nos últimos anos se deve, também, a 

outros fatores como: a mudança da imagem do violeiro; a inserção de violeiros em 

outros espaços musicais e midiáticos; a preservação da memória associada à viola 

caipira e a música sertaneja, políticas públicas de incentivo à cultura em âmbito 

nacional, estadual e municipal realizadas por instituições, públicas, privadas, ONGs, 

sindicatos. Associado a estas ações, o caráter educacional relacionado ao ensino e 

aprendizagem da viola caipira em grande parte das orquestras de viola na atualidade 

pode também ter colaborado significativamente para a disseminação destes grupos no 

país. (p. 77) 

Portanto, além do caráter educacional das orquestras e grupos de viola caipira, o autor 

salienta a existência de espaços midiáticos que violeiros e professores de viola caipira passaram 

a ocupar nos últimos anos, sobretudo no ensino. Mas já era fato conhecido de muitos violeiros 

o uso de recursos tecnológicos digitais no processo de ensino-aprendizagem da viola caipira, 

pois não é de agora que videoaulas de viola têm sido disponibilizadas e acessadas, 

primeiramente via DVD e, mais atualmente, via YouTube. A real novidade é a utilização desses 

recursos para o ensino coletivo do instrumento. Isso demonstra o quanto estamos sendo 
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pressionados a mudar o quão antes, sem que haja muito tempo para testar os recursos 

disponíveis, as coisas iam acontecendo como o desembocar de um rio no mar, a necessidade 

vinha e as tecnologias iam ocupando o espaço educacional. 

Com a pandemia em 2020, as aulas presenciais na unidade foram interrompidas. 

Apresentamos um projeto de aulas de viola caipira online em meados deste mesmo ano. 

Iniciamos o projeto em outubro, com duração de três meses e com rodízio de professores, ou 

seja, por conta de questões burocráticas de contratação, cada professor participava um mês, 

porém o resultado do trabalho era dos quatro educadores contratados.  

O projeto possui pontos em comum com o realizado no SESC Campo Limpo. A partir 

da escolha do repertório pelo grupo – nesse caso, a música escolhida foi Moreninha Linda de 

Antônio Zampieri, Gumercindo da Silva e João Salvador Peres –, iniciamos o trabalho de 

preparação do material de apoio utilizando o WhatsApp e o Telegram para atendimento 

assíncrono, envio e recebimento de materiais, resolução de dúvidas e comunicação com o 

grupo; o YouTube e o Soundslice para as videoaulas; arquivos de PDF de partitura/tablatura e 

letra/cifra; e o Zoom para as aulas síncronas que aconteciam aos sábados às dez da manhã. No 

grupo de Telegram, recebíamos os vídeos finais dos alunos para edição em vídeo. O 

encerramento do projeto baseou-se na edição de um vídeo com a participação dos alunos do 

projeto. A edição de vídeo foi realizada por profissionais do SESC Campinas.   

No segundo semestre de 2021, realizamos a segunda edição do projeto. O ritmo 

escolhido pelo grupo a ser trabalhado foi o Cururu39. A composição escolhida foi Peito Sadio 

de Zé Carreiro e Carreirinho. Durante as aulas, foram apresentados um breve histórico do ritmo 

e as diferenças do cururu caipira e mato-grossense, fazendo uso de vídeos do YouTube e 

documentários. Nessa música, trabalhamos o solo de introdução, melodia, acompanhamento e 

contracantos. Apesar da rotatividade de professores, o projeto foi planejado para quatro meses 

de duração. A cada professor que terminasse sua participação era feita uma reunião de 

replanejamento para o próximo que o sucedia, garantindo a sequência didática durante a 

realização do projeto.   

No que se refere aos recursos tecnológicos digitais, utilizaram-se somente os aplicativos 

de mensagens, YouTube, Soundslice e plataforma de videoconferências (Zoom). Não optamos 

por utilizar o Google Classroom como no caso do grupo de viola caipira do centro livre de 

música de São Bernardo do Campo, no entanto, identificamos que muitos alunos solicitaram o 

 
39 Cururu é um ritmo musical bastante utilizado na música caipira e mato-grossense. Cururu é o repente, um 

combate poético, um desafio em trovas ao som das violas caipiras e, nas danças, ao som da viola de cocho. 
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re-envio de materiais. Observou-se ainda, que a maioria dos alunos apresentavam dificuldades 

na utilização do WhatsApp e de outros recursos. A instituição, entendendo a falta de 

conhecimento na utilização dos recursos tecnológicos digitais pelos alunos e a baixa adesão aos 

cursos, passou a oferecer o letramento digital40 para os interessados em aprender e se aprofundar 

no assunto. Percebemos que, a partir de então, a adesão dos alunos ao projeto aumentou. 

Notamos que diminuíram os questionamentos sobre como gravar os vídeos, usar as plataformas 

de videoconferências etc.  

Portanto, recebemos o retorno dos alunos com maior frequência. Na edição do vídeo 

final, recebemos os vídeos no grupo do Telegram, por manter a qualidade e o tamanho do 

arquivo, em seguida, avaliamos o material recebido. Para a edição do vídeo final foi contratada 

uma profissional do audiovisual, que também possui formação em música, isso facilitou o 

diálogo e entendemos que a sensibilidade musical para esse tipo de trabalho é fundamental. 

Ao trabalhar com o amparo das tecnologias digitais nesse período de pandemia pude 

perceber o quão importante estas se tornaram no processo de ensino-aprendizagem, estimulando 

a autonomia e a otimização do tempo no período de exceção, mas remodelando o ensino musical 

para além desse cenário atípico. Por meio da expansão das videoaulas online, em especial via 

link, o aluno pode hoje assistir diversas vezes, até aprender o que lhe foi proposto. Sem esse 

recurso presencialmente o aluno só poderia ver o ensinamento no momento da aula, exigindo 

alto grau de foco, memorização, interpretação e elaboração do conteúdo, tendo apenas uma 

chance de assistir a uma determinada aula antes de praticar por si mesmo. Notamos também 

que, a cada recurso tecnológico utilizado, e comunicação bem-sucedida, os alunos percebiam e 

comentavam o quanto esses recursos contribuem para o aprendizado da viola caipira, 

amparando inclusive a sua rotina de estudo diário. Observamos ainda que, com as videoaulas, 

os alunos passaram a fazer uma mais acurada leitura de si mesmos, comparando sua própria 

execução com o material enviado pelo professor. A possibilidade de rever ponto a ponto com 

atenção minuciosa permitiu a eles observar cada detalhe dos gestos físicos e sonoros 

demonstrados, possibilitando, assim, uma autoavaliação de seu estudo.  

Sabemos que a participação dos alunos nesse tipo de aula ainda é baixa se comparada 

ao ensino tradicional, porém notamos que há uma série de fatores a serem levados em conta: a 

falta de habilidade de muitos no uso da tecnologia, as dificuldades decorrentes da pandemia, 

durante a qual muitos enfrentam o desafio de procurar trabalho e, em busca de subsistência, em 

 
40 Post do perfil Sesc Campinas na plataforma Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/sesccampinas/posts/3300800996630985/>. Acesso em: 31 dez. 2021. 

https://www.facebook.com/sesccampinas/posts/3300800996630985/


 
155 

 

 

muitos casos, se sobrecarregam de tarefas em frente ao computador. Seja um ou outro fator, 

isso faz com que algumas pessoas não consigam acompanhar as aulas síncronas. Mas 

percebemos que na edição do vídeo final tínhamos alunos que não participaram das aulas 

síncronas, porém entregaram os seus vídeos. Isso denota a forma como os alunos aprendem e 

interagem, por terem todo o conteúdo em casa na palma da mão, muitos escolhem fazer seu 

estudo no momento em que lhe é oportuno e em qualquer lugar que lhe seja cômodo.  

Por fim, fica evidente que mesmo com a retomada das aulas presenciais é necessário 

que o professor esteja atento e sobretudo preparado para a inserção dessas tecnologias 

(comumente utilizadas no ensino remoto) em sua prática diária de aula. Apropriar-se desses 

recursos pode tornar as aulas mais atrativas, visuais e dinâmicas, ampliando a autonomia 

daqueles que desejam ou não se aprofundar nos estudos. Afirma-se isso por sabermos que no 

ensino coletivo lida-se com expectativas variantes no que concerne ao interesse de cada um no 

percurso de aprendizado, pois uns pretendem tocar o básico, outros se profissionalizar. É nesse 

sentido que acreditamos que o professor pode oportunizar isso a cada aluno individualmente, 

personalizando o ensino através da tecnologia. 

 

5.5. Análise e discussão dos resultados 

Um questionário de pesquisa quantitativa através da plataforma Google Forms foi 

enviado aos estudantes das instituições pesquisadas e disponibilizados em grupos de WhatsApp 

e redes sociais, para estudantes de viola caipira. O questionário com trinta questões (30) tem 

como objetivo compreender, a partir das respostas dos estudantes, os principais meios de 

aprendizagem da viola caipira por meio de recursos tecnológicos. Com base na metodologia de 

elaboração de questionário de Thiollent (1987), optamos por questões diretivas e estruturadas, 

algumas abertas e outras fechadas. Com as questões abertas, demos maior liberdade aos 

estudantes de viola caipira para relatarem como utilizam as tecnologias no processo de 

aprendizagem. Com as questões fechadas, buscamos obter dados demográficos, de acesso à 

internet, uso de aplicativos e recursos específicos (já conhecidos do autor) etc. Dos 

questionários enviados via e-mail, obtiveram-se 114 respondentes com base nos quais a 

tabulação desta pesquisa foi feita. 

 A faixa etária dos respondentes segue a seguinte distribuição proporcional: 
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Gráfico 1. Faixa etária 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

De acordo com o resultado apontado, a maioria dos estudantes de viola caipira têm entre 

31 e 40 anos, representando 27 participantes (23,7%); entre 41 e 50 anos, 26 participantes 

(22,8%); 61 e 70 anos, 25 participantes (21,7%); e 51 a 60 anos, 18 participantes (15,8%). 

Outros 18 participantes distribuem-se nas demais faixas etárias. 

A pesquisa aponta que a maioria dos respondentes representam pessoas adultas entre 30 

e 40 anos, possivelmente isso está ligado ao repertório sonoro desde a infância, nas rádios, 

telenovelas, programas de televisão como Viola minha Viola, Senhor Brasil, entre outros, ou, 

muitas vezes, seja devido a toda uma vida no campo com as rodas de viola, folia de reis, catira 

e a representatividade do instrumento, como símbolo que norteou e costurou toda essa rica 

vivência. Contudo, percebe-se que o público jovem chegou com toda a força, empunhando o 

instrumento, dando a sua contribuição musical e levando a viola caipira a transitar por outros 

gêneros musicais. 

A questão de número dois foi sobre sexo biológico, percebendo-se o seguinte resultado, 

conforme descrito no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Sexo 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Nota-se que a maioria dos respondentes, ou seja 87 participantes (76,3%), são do gênero 

masculino. Esse fato tem mudado constantemente, mesmo em meados do século XX quando a 

cultura da viola caipira era hegemonicamente dominada por homens, já havia mulheres tocando 

o instrumento. Podemos citar ícones como Helena Meireles e Inezita Barroso, mulheres que 

lutaram para aprender e tocar o instrumento, contrariando o machismo da época. Segundo 

Inezita Barroso, “a viola caipira nem os caipiras deixavam tocar, porque era coisa para homem 

não era pra mulher” (CJE, 2013). Certamente, muitas mulheres se inspiraram em Helena 

Meireles e Inezita Barroso e passaram a tocar a viola caipira. Vale destacar que o número de 

mulheres tocando e aprendendo o instrumento cresceu consideravelmente, vide alguns canais 

de YouTube e redes sociais de violeiras.    

Sobre o acesso dos estudantes à internet, obteve-se o seguinte resultado, conforme 

ilustra o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

Gráfico 3. Acesso à internet. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que a maioria esmagadora dos estudantes respondentes possuem acesso à 

internet, correspondendo a 113 dos 114 participantes. O acesso à internet tem se democratizado 

nos últimos anos, porém há localidades em que a qualidade ainda não é satisfatória, dificultando 

o acesso a arquivos mais densos e impossibilitando as aulas online síncronas. No entanto, 

devemos salientar que com a pandemia da covid-19 houve um aumento do uso da internet por 

parte da população brasileira. 
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Gráfico 4. Local de estudo 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Sobre onde os respondentes estudam viola caipira, é interessante notar que 38 

participantes (33,3%) estudam sozinhos; 30 participantes (26,3%) em escolas de música ou 

conservatórios; e 30 participantes (26,3%) pelo YouTube. Os demais, 16 (14,1%) participantes, 

distribuem-se no gráfico entre outras modalidades. 

Percebe-se na distribuição proporcional que “aprender sozinho” se sobressai aos demais 

tópicos. O que ocorre é que há uma predisposição para o autodidatismo desses estudantes, ou 

seja, o aprendiz consome conteúdo gratuito e/ou pago na internet, porém há também 

sobreposição parcial entre as modalidades pelo fato de ele estar sozinho em casa estudando sem 

a presença física de um professor. 

Mas quando se trata de videoaulas do YouTube, temos que refletir sobre isso. Há 

inúmeras formas de se aprender usando o YouTube, por meio de videoaulas, ouvindo discos 

disponíveis gratuitamente em canais e transcrevendo de ouvido. Considerando-se que o 

conteúdo foi elaborado por alguém e, então, disponibilizado no canal de forma pública, 

podemos dizer que corresponde a um conteúdo assíncrono criado por um professor. 

Observa-se ainda que com o avanço das tecnologias digitais o aprendizado da viola 

caipira passou a ser híbrido, ou seja, com aulas presenciais em instituições de ensino, online 

com aulas particulares ou instituições que por conta da pandemia passaram a ofertar os cursos 

para o instrumento de modo remoto. 

A questão 5 buscou verificar o formato de preferência dos respondentes, obtendo-se o 

seguinte resultado conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 5. Formato preferido 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Conforme se pode verificar, 63 participantes (55,3%) têm preferência por aulas 

presenciais, sendo que alguns ainda preferem o sistema híbrido e a minoria prefere aulas online. 

A maioria dos estudantes (63%) acredita ser melhor o modo presencial pelo fato de que 

o aluno se sente seguro com o professor ao seu lado para o orientar, outros apontam que 

preferem esse modelo por permitir melhor interação entre os membros do grupo, troca de 

experiências e enriquecimento social. Outros, ainda, apontam para o fato de que o modelo 

presencial é mais enriquecedor, por ter uma interação mais “humana” com o professor, troca de 

experiências e acesso a material impresso. Vale frisar que dentre esses alunos muitos são idosos 

e preferem aulas presenciais também por enfrentarem dificuldades no uso de recursos 

tecnológicos digitais. 

Entretanto, muitos relatam que as aulas online lhes permitem adequar-se às outras 

atividades rotineiras. Além disso, as aulas online podem ser vistas repetidas vezes, contribuindo 

para o aprendizado. Para outros, há o fator distância e despesas com transporte, que são 

minimizados quando as aulas são online. 

Deste modo, o que se evidencia é o fato de que cada aluno vive a sua própria realidade 

e contexto, e que as opções de preferência são igualmente diversas. Entendemos que atualmente 

há uma aceitação maior por parte dos respondentes aos formatos online e híbrido.  

Seja qual for a preferência, boa parte dos respondentes reconhece que o amparo de 

recursos tecnológicos em aulas presenciais contribui para o seu próprio aprendizado. Um dos 

respondentes menciona que “o ensino híbrido (presencial/virtual) otimiza o tempo de estudo e 

o acesso a diferentes conteúdos e metodologias de ensino/aprendizagem, além de estimular o 

processo de formação e gerar maior autonomia ao aprendiz”.  
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Sobre o uso de recursos virtuais para o aprendizado da viola caipira antes da pandemia, 

os respondentes se manifestaram livremente, afirmando fazerem uso do YouTube, Cifra Club 

(e outros sites de cifra) e/ou plataformas de videoconferência. Alguns mencionaram a utilização 

de outros recursos como aplicativos de mensagens para se comunicar com os professores, tais 

como: WhatsApp, Telegram, metrônomo, celular, tablet, computador, gravações de áudio etc.   

A pergunta 8 visou verificar se, antes da pandemia, o respondente utilizava os cursos 

online da plataforma Hotmart, Udemy, ou outras, para aprender viola caipira. O resultado foi o 

seguinte, conforme descreve o Gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Utilização de recursos digitais antes da pandemia 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que a maioria, 77,2%, ou seja, 88 de 114 respondentes, não utilizavam a 

plataforma Hotmart, Udemy, ou outras, antes da pandemia. No entanto, percebemos que 

durante a pandemia, muitos professores de viola caipira passaram a criar cursos e vendê-los nas 

plataformas mencionadas como uma tentativa de continuar trabalhando com música, pois sem 

poder tocar e dar aulas presenciais, a única forma de manter-se financeiramente seria com 

cursos online síncronos ou assíncronos.  

A questão 9 arguiu sobre as plataformas utilizadas pelos entrevistados. As respostas 

correspondem à seguinte listagem de plataformas: YouTube, Instagram, Sesc Digital, aulas pelo 

Zoom e Google Meet, Eduzz, Soundslice, e outros sites de uso minoritário. Vale ressaltar que 
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poucos mencionaram ter contato com esses cursos online antes da pandemia, porém a maioria 

passou a adquiri-los durante a pandemia.  

A questão 10 indagou sobre o uso do YouTube para aprender algum conteúdo sobre 

viola caipira. O resultado foi o seguinte, conforme lê-se no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7. Utilização do YouTube 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que o uso do YouTube está em primeiro lugar na preferência dos respondentes, 

representando 104 participantes (91,2%). Isso já era previsto dado que muitos violeiros 

possuem canal no Youtube para disseminar conteúdo gratuito sobre a viola caipira. As 

videoaulas têm uma característica em comum, são organizadas por temas variados, tratando de 

aspectos técnicos, repertório, introdução do cancioneiro caipira, músicas instrumentais, dicas 

de estudo, de como usar a dedeira, postura, entre outros assuntos.  

Algo que vale citar é o fato de que muitos violeiros utilizam o canal do YouTube como 

um cartão de visitas para vender cursos online e ou fazer com que o canal seja monetizado pela 

empresa, ou seja, ganhar pelo YouTube como criador de conteúdo.  

Quanto aos elementos técnicos que consideram importantes em uma videoaula (questão 

11 aberta), obtivemos as seguintes respostas distribuídas no gráfico a seguir: 
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Gráfico 8. Elementos técnicos importantes 

  

Fonte: Autor (2021) 

 

Uma vez que os respondentes podiam escolher mais de uma opção, pode-se perceber 

que as respostas ultrapassam o número de 114 (sobreposição de opções). Entretanto, a didática 

(72,8%) junto a som e áudio (67,5%) são os elementos básicos que os entrevistados encaram 

como sendo primordiais. Na sequência, os elementos mais escolhidos foram: qualidade do 

vídeo (58,8%), ângulo da gravação (54,4%) e partitura e tablatura (51,8%). No entanto, deve-

se observar que muitos aspectos são levados em consideração quando falamos em videoaulas. 

Identificou-se com essa amostragem que aspectos visuais são essenciais, como por exemplo: os 

diagramas de acordes, tablaturas/partituras, um bom ângulo de gravação e boa iluminação. 

Entendemos serem estas as condições mínimas para se transmitir eficientemente conteúdo para 

o aluno, minimizando também possíveis dúvidas. 

A questão 12 averiguou se o respondente está inscrito e/ou segue algum canal de 

professor/a de viola que posta videoaulas no YouTube, conforme descreve o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 9. Inscrição em algum canal 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Notou-se que 84 dos respondentes (73,7%), são inscritos em um canal de professores. 

A questão 13 (aberta) buscou averiguar quais seriam esses canais, obtendo-se o seguinte 

resultado, apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Descrição dos canais utilizados. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que 62 dos participantes (54,4%) seguem canais de vários violeiros; e 23 

(20,2%) seguem um canal específico. De acordo com os gráficos acima, percebemos um 

aumento na quantidade de professores de viola caipira criando conteúdo por meio do YouTube 

verificando-se uma demanda considerável de alunos interagindo e assimilando essas aulas. 

Podemos inferir que isso ocorre pela busca dos alunos por um método facilitador, em busca, 

principalmente, de aprender à luz de diversos professores em vez de um só. Não podemos deixar 

de comentar que o YouTube é uma plataforma digital de relevância, porém por ser pública, 

temos muito conteúdo avulso. Dito isso, é imprescindível o acompanhamento de um professor 

para filtrar e organizar esses conteúdos de modo a criar uma sequência didática em prol do 

desenvolvimento do aluno. 

Por meio da questão 14, buscamos compreender o que o aluno procura observar quando 

está aprendendo virtualmente. Obtivemos as seguintes respostas, conforme lê-se no gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 11. O que o aluno observa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A posição da mão direita e esquerda são os principais fatores que os alunos costumam 

observar, tendo sido escolhida por 68 participantes (59,6%); 20 participantes (17,5%) elegeram 

a tablatura ou partitura; e 12 (10,5%) escolheram os aspectos visuais. Percebemos com esses 

dados que os aspectos visuais são de grande importância para o aluno de viola caipira, tal fato 

é análogo à parte gráfica dos primeiros métodos publicados para o instrumento onde podemos 

encontrar diagramas dos acordes, imagens da mão direita e esquerda, bem como sobre postura.  

Na questão 15, observa-se que tipo de conteúdo os estudantes procuram aprender 

virtualmente. Conforme lê-se no gráfico abaixo, obtivemos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 12. Tipo de conteúdo 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Notou-se que o tipo de conteúdo de preferência apresentou distribuição percentual 

bastante aproximada, sendo os mais buscados (com sobreposição de respostas, pois buscam 

mais de um tipo de conteúdo): repertório, apontado por 69 participantes (60,5%); o ritmo, 

escolhido por 68 participantes (59,6%); e os aspectos técnicos, conteúdo escolhido por 62 

participantes (54,4%).  Vale destacar que os tópicos acima listados com maior percentual de 
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procura estão intrinsecamente ligados ao cancioneiro caipira, bastando-se observar a quantidade 

de videoaulas sobre o tema no YouTube. Notamos que apesar de um número pouco expressivo, 

há também procura por música instrumental e por conceitos teóricos. 

A questão 16 indagou se o respondente diminui a velocidade da videoaula para aprender, 

obtendo-se as seguintes respostas, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 13. Diminuição da velocidade 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

 

A maioria dos respondentes, ou seja, 66 deles (57,9%) responderam que sim. Isso mostra 

e reforça uma das vantagens da videoaula para o processo de aprendizagem da viola caipira, 

sendo possível inclusive tocar junto ao professor. O uso extensivo do recurso de desaceleração 

do vídeo respalda, por si só, a hipótese sobre a relevância de recursos tecnológicos no amparo 

ao aprendizado do instrumento, havendo outras vantagens relatadas, conforme se verá a seguir.  

Com a questão 17, buscou-se observar quantas vezes o respondente costuma rever as 

videoaulas, vide gráfico abaixo: 
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Gráfico 14. Rever aulas 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

As respostas denotam que rever as aulas é algo comum para a maioria dos respondentes, 

comprovando uma das vantagens aqui elencadas das videoaulas gravadas. Na distribuição 

percentual, 54 (47,4%) dos respondentes apontaram que reveem várias vezes e 25 (21,9%) 

reveem algumas vezes, mas não chegam a contar. Pouco menos de um terço dos respondentes 

responderam assistir uma única vez. Isso reforça o entendimento de que ao aprender um 

conteúdo, para além de simplesmente revê-lo, pode-se tocar com o professor, de modo que o 

vídeo pode servir ao mesmo tempo como um playback e uma base comparativa para o estudo. 

Esse fato será mais bem respaldado com as informações que seguem.  

Por meio da questão 18, buscou-se saber se o respondente pausa a aula para prestar 

atenção ou rever o trecho desejado. O gráfico a seguir mostra a tendência esmagadora de se 

pausar o vídeo: 

 

Gráfico 15. Pausa nas aulas 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Poder pausar as aulas é inegavelmente uma vantagem para o aluno, uma vez que 107 

respondentes (93,9%) relataram usar esse recurso. É uma possibilidade que serve a múltiplos 

interesses, praticar o exercício enquanto se assiste ao conteúdo, conferir enquanto se acompanha 

o vídeo, refletir sobre o ensinamento, anotar o que for de interesse, tocar junto etc. 

Quanto a se o respondente faz ou não anotações, com base nas respostas à questão 19, 

obteve-se o seguinte resultado: 

 

Gráfico 16. Anotações 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Percebe-se que a questão sobre anotação divide opiniões, para a qual 67 (58,8%) dos 

respondentes dizem anotar e 47 respondentes (41,2%) mencionaram não o fazer. Podemos 

inferir que os que não anotam tem maior facilidade em assimilar conteúdo, ou preferem repetir 

o vídeo diversas vezes até compreender o assunto, já os que anotam são, no mais das vezes, 

alunos iniciantes que necessitam transcrever a forma da música, as dicas do professor, a 

sequência harmônica etc.  

Neste contexto, dentre as informações anotadas pelos respondentes de forma 

pormenorizada (questão 20), coletamos os seguintes itens: acordes, repetição de alguns trechos 

importantes, digitação nas cordas, dicas, ritmos e acordes, referências musicais, partituras, 

cifras, modulação, recursos técnicos, intervalos, detalhes harmônicos e outros. 

A questão 21 procurou averiguar se o respondente assiste à aula, com ou sem 

instrumento. O gráfico a seguir comprova o acompanhamento prático da aula pela maioria 

esmagadora dos respondentes: 
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Gráfico 17. Uso de instrumentos 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

 Dentre os respondentes, 108 (94,7%) afirmam assistir às aulas munidos de seu 

instrumento. Aqui faremos alusão à aula presencial, onde do mesmo modo não se faz a aula de 

instrumento sem instrumento, especialmente se a aula é voltada a exercícios técnicos e não 

puramente teóricos.  Do mesmo modo que na aula presencial, é possível, por meio do vídeo, 

tocar junto ao professor. Mas há casos também em que o aluno pode assistir à aula sem o 

instrumento para relembrar as orientações pontuadas pelo professor e rememorar aspectos 

teóricos ou simplesmente explicativos de entendimentos (dicas) auxiliares à prática.   

A questão 22 averiguou qual o recurso que o respondente utiliza para aprender letra e 

cifra, vide o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Recurso utilizado 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Notou-se que os métodos impressos são os mais escolhidos pelos respondentes, 

totalizando 53 destes (46,5%); seguido pelo uso de sites, 45 pessoas (39,5%) e 8 (7%) 

respondentes apenas usam aplicativos, mostrando que essa é uma opção pouco utilizada, mas 

que vem crescendo. Nota-se também que, mesmo em tempos tecnológicos, há ainda grande 

procura por métodos impressos. Há ainda hoje muitas publicações de materiais sobre o 

cancioneiro caipira e sertanejo, denotando haver um nicho de mercado relevante para esses 

métodos impressos, embora nos últimos anos tenha havido um crescimento no número de 

publicações em formato de e-book, o qual é possível ler em qualquer dispositivo com acesso à 

internet, como celular, notebook ou tablet. 

Quanto à busca por outras referências, a questão 23 nos mostra a seguinte distribuição 

percentual das respostas: 

Gráfico 19. Busca por outras referências 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Com um vasto volume de conteúdo gratuito disponibilizado no YouTube, as videoaulas 

são a preferência dos respondentes, ou seja, 70 destes (61,4%); 56 (49,1%) apontaram o 

professor como referência, 54 (47,4%) o método de viola caipira e 50 (43,9%) algum violeiro 

de referência com quem tenha contato. Como nessa pergunta o respondente pode escolher mais 

de uma opção, o total das respostas ultrapassa o número de 114 respondentes. No entanto, 

percebe-se que atualmente, mesmo que o aluno tenha aulas presenciais com um professor, em 

instituições ou aula particular, há uma predisposição para configurar um aprendizado híbrido, 

presencial e online, com diferentes fontes de referência.  

A questão 24 buscou verificar se, na opinião dos respondentes, é possível aprender viola 

caipira online, vide gráfico a seguir: 



 
170 

 

 

 

Gráfico 20. Se é possível aprender viola caipira online 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A maioria dos respondentes responderam que é possível aprender viola caipira online. 

Assim, 96 participantes (84,2%) entendem que é possível aprender e 5 (4,4%) creem que não, 

as demais respostas se apresentaram bastante fragmentadas e com baixos percentuais, em geral 

denotando certo grau de indecisão. Alguns respondentes ressaltam que conseguem, porém o 

início é facilitado por um professor presencial. De acordo com os dados coletados, observamos 

que além das aulas com o professor, o aluno busca por mesclar meios e fontes de conhecimento 

para o estudo do instrumento.  

Com o acesso à informação muitas vezes gratuita na internet, o aluno busca enriquecer, 

por videoaulas, aplicativos, leituras, documentários, discografias e ou plataformas de 

streaming, o seu repertório, contribuindo com o próprio desenvolvimento musical, 

personalizando o aprendizado e tornando-o mais dinâmico e diversificado. De tal sorte que esse 

processo estimula também a autonomia do estudante uma vez que este assume a regência de 

seu processo de estudo. 

A questão 25 averiguou, nos casos em que o respondente fosse aluno/a de viola caipira 

em modelo virtual, quais recursos tecnológicos eram utilizados pelo/a seu/sua professor/a 

durante a aula. Nas 114 respostas, foram citados: celulares, Soundslice, Vídeos, Guitar Pro, 

slides, backing track, tablaturas, Classroom, Google Meet, Hotmart, Lives, WhatsApp, Zoom, 

dentre outros. 

Para a questão 26 o respondente que fosse aluno/a de viola caipira, virtual e/ou 

presencialmente, deveria descrever quais recursos tecnológicos eram utilizados pelo/a seu/sua 

professor/a durante a aula. Os recursos mencionados foram: Computador e Smartphone, Google 

Classroom, PDFs e WhatsApp, comunicador oral, cifras, além dos demais mencionados na 

questão anterior. 
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Observa-se nas questões 25 e 26 que os recursos tecnológicos utilizados pelos 

professores e alunos são correlatos: aparelhos de celulares, computadores, notebooks e tablets 

para acessar as aulas síncronas e assíncronas, plataformas de videoconferência sendo as mais 

usadas: Zoom e Google Meet, WhatsApp, para a interação entre professor/aluno e intercâmbio 

de arquivos de diversos formatos. Os sites como o Hotmart, YouTube e Soundslice, muito 

citados como plataformas para hospedar as videoaulas. Vale frisar que, em alguns casos, os 

professores disponibilizam em forma de link o arquivo em PDF para o estudante baixar e 

estudar na tela, em um aparelho de sua preferência, ou imprimir.  

Na questão 27, foi perguntado ao aluno/a de viola caipira, em modo presencial, quais 

recursos tecnológicos o/a professor/a utiliza durante as aulas. Os resultados estão representados 

no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 21. Utilização de recursos tecnológicos pelo professor 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que o uso de recursos tecnológicos digitais é algo recorrente nas aulas 

presenciais, uma vez que a maioria dos respondentes, ou seja, 72 (64%), disseram que o 

professor faz uso de tecnologia, contra 22 (19,3%) que disseram não. 

A questão 28 investigou que tipo de equipamento tecnológico o respondente utiliza para 

assistir às aulas de viola caipira online. Conforme lê-se no gráfico a seguir, obteve-se o seguinte 

resultado: 
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Gráfico 22. Tipo de equipamento 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Identificou-se, portanto, que 36 respondentes (31,9%) fazem uso do celular para assistir 

às aulas, seguido do Notebook, utilizado por 30 respondentes (26,5%). Seguindo o gráfico, 27 

(23,9%) usam computador de gabinete, 6 (5,3%) fazem uso de tablet e 14 respondentes (12,4%) 

utilizam todos esses recursos.  

A questão 29 verificou se o respondente utiliza algum tipo de aplicativo que ajude no 

processo de aprendizagem do instrumento, como: dicionário de acordes, afinador, metrônomo, 

entre outros. O resultado está representado abaixo: 

Gráfico 23. Uso de aplicativo 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que o uso de algum aplicativo como complemento para o aprendizado é uma 

opção recorrente, uma vez que 93 respondentes (81,6%) afirmaram utilizar aplicativos. Um dos 

recursos mais utilizados seguramente é o afinador digital de clip e o metrônomo. Atualmente, 

percebemos que os recursos tecnológicos e aplicativos estão cada vez mais presentes no 

processo de ensino e aprendizagem.  



 
173 

 

 

Pode-se citar um aplicativo pago chamado E-batuque, que dispõe de diversos loops de 

percussão brasileira gravados por percussionistas. A finalidade do aplicativo é estudar música 

com acesso a um repositório de diversos ritmos como: choro, samba, bossa nova, forró, xote, 

baião, coco, ijexá, maracatu e muitos outros. Nele, é possível mudar a velocidade de cada ritmo, 

controlar o volume dos instrumentos e definir o PAN (L/R)41. A proposta do aplicativo é cada 

um estudar seu instrumento sobre uma base rítmica gravada por músicos de verdade, visando 

se aperfeiçoar na linguagem de cada ritmo. 

Com uma busca no Google Play encontram-se aplicativos desenvolvidos para o 

aprendizado da viola caipira. A Viola Caipira Rio Abaixo é um aplicativo gratuito para o aluno 

iniciante com conteúdo básico como: dicionário de acordes, escalas duetadas e afinador. 

Encontramos ainda o aplicativo Viola Caipira Acordes. Trata-se de dicionário de acordes para 

o instrumento, em quatro afinações. O objetivo do aplicativo é auxiliar os interessados no estudo 

e na localização de acordes nas afinações mais utilizadas, como é o caso do Cebolão em Mi, 

Cebolão em Ré, Rio Abaixo e Rio Acima. O aplicativo é direcionado a destros e canhotos. 

 

6. Considerações finais 

Esse trabalho teve como objetivo investigar como o uso de tecnologias digitais tem sido 

incorporado no processo de ensino-aprendizagem da viola caipira. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa autoetnográfica descrevendo o meu processo docente com o uso de tecnologias digitais 

em três instituições: SESC Campinas e Campo Limpo e Centro Livre de Música de São 

Bernardo do Campo. Também foi investigado, por meio de uma pesquisa via Google 

Formulários, como estudantes de viola caipira têm se apropriado e feito uso das tecnologias 

digitais para aprender o instrumento. Para a coleta de dados, aplicamos questionários com 

professores de viola caipira a fim de entender quais recursos e tecnologias digitais têm sido 

incorporados a suas aulas, além de termos gravado as aulas realizadas nas instituições 

mencionadas acima de modo a apoiar a descrição dos processos de ensino-aprendizagem ali 

desenvolvidos.   

Durante minha trajetória como aluno e professor de viola caipira, observei as mudanças 

sobre a maneira de aprender e ensinar o instrumento. Sabemos que a tecnologia digital tem 

 
41 O controle PAN é a forma como são direcionados os sons no momento das mixagens, para esquerda ou direita. 

O músico tem uma necessidade diferente do público geral, enquanto o público deseja ouvir o todo, o músico quer 

se ouvir primeiramente.  Nos fones de ouvido ou mesa de som vem marcando L na extrema esquerda, e marcado 

R na extrema direita. Isso quer dizer que, nas posições extremas, o som daquele canal será enviado somente para 

o Master L ou somente para o Master R. 
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contribuído sobremaneira no processo de ensino-aprendizagem do instrumento. Mas, ainda 

assim, devemos entender que isso não substitui o aprendizado com um mestre violeiro em sua 

comunidade e a consequente imersão no contexto cultural do instrumento, seja em Folias de 

Reis, Catira, entre outras manifestações, e não substitui a relação direta com um professor em 

uma escola. Aprender a tocar a viola caipira é apenas uma parte de um grande contexto que 

devemos considerar, uma vez que na interação entre o mestre violeiro e a comunidade há 

inúmeras sutilezas que a escolarização certamente não contempla.    

 Contudo, devemos destacar que os CDs e DVDs, e, posteriormente, as videoaulas na 

internet, transformaram e democratizaram a forma de se aprender a viola caipira. Se Cornélio 

Pires um dia transformou o aprendizado da viola ao ter sua Turma Caipira disseminada nas 

rádios brasileiras, as tecnologias digitais produziram transformação midiática de natureza 

semelhante, porém com alcance praticamente irrestrito e interatividade antes impensada. Ou 

seja, a intensa publicação de métodos e a possibilidade de se aprender o instrumento pela 

internet, com interatividade em rede entre alunos e professores, possibilitaram o acesso ao 

aprendizado do instrumento no mundo todo. Atualmente, é possível encontrar alunos de viola 

caipira no exterior tendo aulas com professores brasileiros via videoconferência. Tal fato 

suscitou a emergência de muitos violeiros nas últimas décadas, com progressivo aumento no 

número de mulheres, crianças e jovens, transformando, aos poucos, a cara das redes sociais em 

torno da cultura da viola caipira.  

A partir de um levantamento dos cursos de viola caipira disponíveis online, realizado 

por Dias (2012), observamos que de lá para cá, houve um aumento considerável na diversidade 

de cursos publicizados. Identificamos ainda que os professores do instrumento se 

especializaram e buscaram a modalidade de cursos síncronos e assíncronos, basta observar o 

crescente número de cursos de viola caipira disponíveis para compra na internet. Notoriamente, 

o aumento de cursos online de viola caipira e outros instrumentos foi acelerado nos últimos dois 

anos por ocasião da pandemia de covid-19. Justamente pelo fato de não ser possível ter contato 

presencial, os educadores, em busca de sua subsistência, precisaram continuar com o seu ofício. 

As aulas remotas foram primordiais nesse contexto, tendo contribuído para que os estudantes 

pudessem se manter focados no estudo, fato que também a muitos ajudou a transpor o período 

de isolamento com impacto atenuado sobre a saúde mental. Com o crescente número de cursos 

de viola caipira online, impulsionado pela comunicação nas redes sociais, a publicação de livros 

digitais e a praticidade com que conseguimos enviar arquivos de áudio, vídeo e texto, e 

organizar videoconferências, constatou-se estar ocorrendo uma descentralização no ensino do 

instrumento, antes circunscrito a instituições e cidades onde havia oferta de cursos presenciais. 
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Sites como YouTube têm possibilitado aos estudantes embasar o estudo em um conteúdo criado 

por algum(a) professor(a) a qualquer hora e lugar, por meio de videoaulas gratuitas.   

Ademais, a grande quantidade de conteúdo gratuito disponível na internet faz com que 

o estudante de viola caipira possa adquirir saberes prévios e levar para discussão em sala de 

aula. O ensino híbrido que daí decorre conjuga conteúdo de diversas vias, de modo que 

convivem no estudo atual da viola caipira o usufruto de arquivos digitais e métodos impressos. 

O acesso ao ensinamento de professores é facilitado pelas tecnologias digitais com a 

disseminação de cursos e festivais online de viola caipira. É mais fácil acessar aulas de diversos 

professores e, ao mesmo tempo, retira-se o peso do professor como fonte única de 

conhecimento, mas aumenta, de outro lado, a responsabilidade docente ao mentorear os 

estudantes no processo de selecionar, absorver e transformar em conhecimento a infinitude de 

informações disponíveis no meio digital. Cabe ao professor observar e dinamizar esses 

conteúdos acessados pelos estudantes, incorporando-os a seu planejamento.  

Com a grande demanda por criação de videoaulas, sobretudo no período de pandemia, 

nas instituições em que lecionei, além de criar conteúdo para os alunos, utilizei videoaulas de 

outros professores de viola caipira que julguei serem complementares às minhas aulas. Foi 

especialmente importante, do ponto de vista didático, dispor de vídeos de altíssima qualidade, 

com recursos de edição que exploram uma variedade de ângulos e formas visuais de 

comunicação que facilitam a compreensão do conteúdo. Essa convivência entre muitas formas 

de ensinar e a fácil junção de conhecimentos de várias fontes para criar uma aula têm tido 

impacto positivo tanto no estudo individual, quanto durante as aulas, além de ampliar o diálogo 

entre aqueles que ensinam o instrumento. 

Dito isso, percebemos que atualmente os professores de viola caipira buscam se 

atualizar e integrar cada vez mais as tecnologias digitais a suas aulas como grandes aliadas nos 

processos de ensino-aprendizagem. Reconhece-se que esta pesquisa realiza um levantamento 

bastante preliminar acerca de um tema sobre o qual é possível propor diversos recortes, visando 

futuras pesquisas. Espera-se, no entanto, que possamos reconhecer que os imperativos 

tecnológicos do atual contexto apontam para a necessidade de incluir, nos cursos de formação 

para professores de música, disciplinas que abarquem os usos da tecnologia para o ensino 

musical. Enfatiza-se isso, pois em cursos técnicos, licenciaturas e bacharelados, encontramos, 

via de regra, somente uma disciplina voltada à escritura de partituras, como foi o meu caso. O 

uso das tecnologias digitais no ensino musical é tema que não pode ser ignorado e merece tanto 

apreciação no âmbito científico, quanto em iniciativas formativas.      
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 O professor que deseja trabalhar com aulas online ou utilizar recursos e tecnologias 

digitais em suas aulas precisa, ainda hoje, buscar por si mesmo conhecimentos a esse respeito. 

Durante o período de pandemia, enquanto realizava esta pesquisa, tive que aprender a editar 

vídeos e áudios, manejar plataformas de videoconferência, investir em equipamentos como 

placa de áudio, webcam, iluminação, entre outros, sempre com o intuito de aprimorar as aulas 

remotas. A minha formação no que se refere a tecnologia ocorreu, em grande parte, via tutoriais 

do YouTube e em cursos de formação para professores de música. A saber, o webnário Suzuki 

e as formações para mediador do Festival Internacional de Música (FIMUCA) realizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Destacou-se aqui também a importância do auxílio de aplicativos de mensagens nas 

aulas. Antes da pandemia, utilizamos o WhatsApp como forma de comunicação entre professor 

e aluno para comunicados institucionais. No entanto, percebemos que o aplicativo poderia 

contribuir no processo de ensino-aprendizado e, assim, passamos a enviar conteúdo 

complementar às aulas presenciais, como videoaulas, documentários, PDFs (textos), sugestões 

de cursos, discografia em áudio, além de tirar dúvidas. 

No período de isolamento social, a utilização do WhatsApp foi a principal forma de 

comunicação e uma possibilidade emergencial para o envio das aulas. Se não tivéssemos à mão 

essa ferramenta, os alunos simplesmente não teriam conseguido acompanhar as aulas de viola 

caipira. O WhatsApp é utilizado por pessoas no mundo inteiro em seus smartphones, não fosse 

esse fato, teríamos que ter dispositivos muito mais robustos, com grande capacidade de 

armazenamento de dados para baixar aplicativos e acessar plataformas de vídeo para acesso às 

aulas síncronas. Certamente, teríamos tido ainda mais evasão por parte dos estudantes nas 

instituições acima mencionadas, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social 

e/ou com pouca habilidade no uso de tecnologias digitais.    

Com a utilização intensa do aplicativo, enfrentamos, no entanto, alguns problemas. 

Cada aparelho de celular possui certa capacidade de armazenamento de dados, em muitos casos, 

ao receber uma grande quantidade de arquivos, o aparelho não suporta. Ao final do ano de 2021, 

tive que formatar meu aparelho celular, justamente por receber muitos vídeos dos alunos para 

avaliação e resolução de dúvidas. 

Isso foi resolvido com a utilização do Telegram, aplicativo baseado na “nuvem”, que 

permite acessar grandes arquivos sem sobrecarregar a capacidade de armazenamento dos 

aparelhos. Entretanto, percebemos que as dificuldades não demoravam a serem contornadas e 

a interação com os alunos foi se estabelecendo de forma positiva, à medida que foram 
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assimilando a dinâmica da comunicação das aulas via WhatsApp e Telegram e reconhecendo a 

utilidade dos aplicativos no aprendizado da viola caipira.     

Assim, concluímos que as tecnologias digitais contribuem sobremaneira no processo de 

ensino-aprendizagem musical. Sabemos que muitos professores já utilizam alguns recursos 

tecnológicos em suas práticas docentes, porém, com a pandemia, muitos educadores se viram 

diante de um grande desafio, lecionar utilizando os recursos e as tecnologias digitais sem nunca 

ter trabalhado nessa modalidade de ensino e sem formação prévia. Há, portanto, um enorme 

campo investigativo a ser explorado, sobretudo no que tange a utilização das tecnologias 

digitais no ensino musical.  

Com essa pesquisa, buscamos realizar alguns apontamentos sobre as possibilidades de 

utilização das tecnologias digitais no ensino da viola caipira e traçar um perfil básico dos alunos 

com quem tive contato nas instituições selecionadas. Embora a pesquisa tenha sido realizada 

no período de isolamento social, vale enfatizar que alguns recursos digitais podem ser utilizados 

nas aulas presenciais, visando complementar e otimizar o aprendizado dos alunos. Como 

exemplo, cito o Google Sala de Aula (Classroom). Nessa plataforma, podemos criar nossas 

aulas e cadastrar os alunos por meio do endereço de email, de modo que consigam acessar o 

conteúdo de qualquer lugar e em diversos dispositivos, evitando inclusive um retrabalho de 

envio das atividades para os alunos nos grupos de WhatsApp. Esse aplicativo e outros 

semelhantes automatizam, otimizam e facilitam o trabalho do professor, criando um grande 

repositório de aulas. Vale destacar que no momento em que se realiza esta pesquisa, o Google 

disponibiliza um drive com capacidade de 15 (quinze gigabytes), na versão gratuita, porém, é 

possível adquirir armazenamento mediante a compra. Essa informação vale para o momento 

desta pesquisa, mas é passível de alteração a qualquer instante. Dessa forma, se utilizarmos o 

Classroom para repositório e o Telegram para envio e recebimento de arquivos esse problema 

é minimizado. 

Ademais, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) na competência geral 5 

(cinco) nos chama a atenção para o uso das tecnologias digitais de forma transversal, com o 

intuito de desenvolver competências e habilidades com o uso crítico, ético e responsável, de 

modo a contribuir em seu processo de aprendizagem em qualquer área de conhecimento. Nesse 

sentido, é necessário:  

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. (p. 9)  
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Em resumo, incorporar as tecnologias digitais nas práticas pedagógicas é de suma 

importância, mas sem perder de vista os desafios e limites dessas tecnologias. No ensino de 

instrumentos musicais, seria desejável que professores e instituições repensassem os projetos 

pedagógicos com vistas à implementação de metodologias ativas suportadas por tecnologias 

digitais, sempre com a promoção de aprendizagens significativas e apoio à democratização e o 

acesso ao mundo digital. Para isso, é preciso fundamentalmente investir na formação 

continuada de professores, proporcionando atividades que contemplem as tecnologias digitais 

no processo de aprendizado.  

Os resultados desta pesquisa demonstram que o ensino musical assume, cada vez mais, 

características híbridas. Os alunos adquirem os conteúdos acerca do instrumento com as aulas 

presenciais ou online por intermédio de um professor, mas também por meio de videoaulas no 

YouTube, métodos impressos e digitais, e mediante participação em cursos e festivais. Nesse 

sentido, os educadores tendem a aproveitar essas possibilidades como uma extensão de aulas 

presenciais ou a distância. A participação em comunidades virtuais de música (grupos de 

Facebook, Instagram, e grupos de WhatsApp e Telegram) parece também ser uma etapa comum 

para os estudantes de viola caipira, ampliando seus círculos informacionais e divulgando os 

recursos educacionais abertos existentes na internet. Assim, o papel do professor se torna cada 

vez mais o de um mediador consciente da relação entre os estudantes e o conhecimento 

disponível, seja no aprendizado individual ou coletivo. No processo de seleção crítica do 

conteúdo relevante e na melhor apreensão daquilo que é essencial reside a responsabilidade 

daqueles que dão aula na atualidade. A partir da necessidade de depuração do conhecimento, 

que exige alguém dotado de experiência humana (aquilo a que se convencionou denominar: 

sabedoria), é que a posição do professor se revaloriza e não deve ser minimizada. Pela própria 

dialogia contida na expressão “ensino-aprendizagem”, aquele que se reconhece como eterno 

aprendiz (conforme prega a máxima aristotélica), pode ser exatamente o que melhor orientará 

outros tantos aprendizes. 

Ademais, cada aluno aprende de forma distinta, uns aprendem melhor individualmente, 

outros em grupo. De todo modo, com a mediação das tecnologias digitais, as orientações e a 

disponibilização de conteúdo podem ser realizadas via aplicativos e plataformas. Com isso, o 

estudante de viola caipira pode interagir com o conteúdo compartilhado e dialogar com os 

colegas antes da aula, na qual irá resolver, então, com o professor, somente as dúvidas 

persistentes. Essa etapa final, evidentemente, pode ocorrer em aulas presenciais ou à distância, 

bastando que os alunos e professor(a) integrem grupos online para trocas além-aula.   
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Por fim, por ocasião da pandemia de covid-19, fomos pressionados a nos adaptar ao 

formato digital de forma abrupta sem nenhuma formação prévia, as mudanças aconteceram por 

tentativa e erro, ou seja, testando, selecionando qual formato e tecnologias seriam 

imprescindíveis para cada disciplina e interagindo com profissionais que tivessem mais 

experiência em aulas online. Se pensarmos no ensino do instrumento musical, cada um tem suas 

especificações, dessa forma, por exemplo, o que pode ser ideal para ensinar instrumentos de 

cordas pode não ser para os de sopro ou para prática coral.   

Concluímos que a relevância, a complexidade e a pluralidade de olhares possíveis sobre 

o tema em questão clamam por mais pesquisas multidisciplinares acerca do tema música e 

tecnologia, para que o imenso espectro de temas relacionados seja investigado em sua 

amplitude, observando as suas especificidades e desafios. Dessa forma, as pesquisas poderão 

registrar e documentar os resultados de projetos na área, apontando possíveis caminhos para o 

ensino musical mediado por tecnologias digitais, tornando o ensino cada vez mais diversificado 

e acessível ao ampliar os espaços sociais de aprendizagem para além do espaço formal da sala 

de aula.  
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 Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta pesquisa é sobre o ensino e aprendizagem da viola caipira: da transmissão oral à era dos 

recursos tecnológicos, e está sendo desenvolvida pelo pesquisador André Aparecido de Souza 

Moraes, pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Doutor Marcos Câmara de Castro. O 

objetivo do estudo é investigar o uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino e 

aprendizagem da viola caipira. A finalidade desse trabalho é contribuir para o desenvolvimento 

do ensino individual e coletivo da viola caipira. Solicitamos a autorização para que seu (sua) 

filho (a) participe deste estudo como aluno de 10 aulas com duas horas de duração cada uma, e 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em trabalhos acadêmicos e 

científicos. Durante as aulas serão colhidos depoimentos verbais sobre as atividades, será 

realizada a gravação de vídeos e de fotografias. Solicitamos, então, sua autorização, também 

para a divulgação das imagens e vídeos em trabalhos e conferências de cunho acadêmico e 

científico. Os vídeos ficarão armazenados em um canal privado no YouTube, e pessoas 

interessadas na pesquisa terão acesso aos links mediante assinatura de um termo de 

compromisso de não-utilização dos mesmos. Algumas fotos serão utilizadas no trabalho escrito, 

que ficará na biblioteca física e digital da USP, e as demais serão apagadas. Informamos que os 

riscos dessa pesquisa se configuram como a possível inibição em relatar aos pesquisadores, 

depoimentos e impressões sobre as atividades desenvolvidas. Como benefícios, essa pesquisa 

pode agregar estratégias educativas para o desenvolvimento no ensino individual e ou coletivo 

da viola caipira, possibilitando novas formas de ensino desse instrumento e de desenvolvimento 

musical. Esclarecemos que a participação do seu (sua) filho (a) no estudo é voluntária e, 

portanto, ele (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo pesquisador (a). Caso o senhor (a) decida que seu (sua) filho (a) não deve 

participar do estudo, ou resolver, a qualquer momento, desistir da participação dele (a) mesmo, 

não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário, em qualquer etapa da pesquisa, oferecendo assistência 

durante toda a pesquisa, antes e depois da participação de seu (sua) filho (a), pelos telefones 

(11) 9.4142-6933, além dos e-mails andrem934@gmail.com e andremoraes@usp.br. 

Informamos que o Comitê de Ética da Universidade de São Paulo, associado a pesquisa é o da 

EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades), situada na Rua Arlindo Bettio, 1000, bairro 

Vila Guaraciaba, São Paulo, telefone (11) 3091-1046, e mail cep-each@usp.br. Informamos 

também que não estão envolvidos na pesquisa nenhum tipo de transação econômica, nenhum 

tipo de valor econômico, a pagar ou receber pela participação de seu (sua) filho (a) no trabalho.  

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será a participação de meu (minha) filho (a) no trabalho, dos procedimentos e riscos decorrentes 

deste estudo, declaro o meu consentimento na participação de meu (minha) filho (a) na 

pesquisa, como também concordo que os dados, as imagens, vídeos e depoimentos obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins acadêmicos e científicos (divulgação em eventos e 

publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

 ___________ , _____de_____de    

Assinatura do responsável pelo menor 

 Dados do responsável pelo menor: 
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Nome:    

 RG:     

Nacionalidade:  Idade:  Estado civil:   Profissão:  Endereço:  Telefone: 

Email:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 

Esta pesquisa é sobre o ensino e aprendizagem da viola caipira: da transmissão oral à era dos 

recursos tecnológicos, e está sendo desenvolvida pelo pesquisador André Aparecido de Souza 

Moraes, pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Doutor Marcos Câmara de Castro. O 

objetivo do estudo é investigar o uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino e 

aprendizagem da viola caipira. A finalidade desse trabalho é contribuir para o desenvolvimento 

do ensino individual e coletivo da viola caipira. Solicitamos a sua colaboração para a realização 

de uma entrevista de uma hora de duração, e também sua autorização para apresentar os 
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resultados deste estudo em trabalhos acadêmicos e científicos. A entrevista será gravada, 

transcrita, e posteriormente apagada dos registros em áudio. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos que os riscos dessa pesquisa 

se configuram como a possível inibição em relatar aos pesquisadores, depoimentos e 

impressões sobre as atividades desenvolvidas. Como benefícios, essa pesquisa pode agregar 

estratégias educativas para o ensino individual e coletivo da viola caipira, possibilitando novas 

formas de ensino desse instrumento e de desenvolvimento musical. Esclarecemos que sua 

participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador(a). Caso decida não 

participar do estudo, ou resolver, a qualquer momento, desistir do mesmo, não sofrerá nenhum 

dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa, oferecendo assistência durante toda a pesquisa, antes 

e depois da minha participação, pelos telefones (11) 9.4142-6933, além dos e-mails 

andrem934@gmail.com e andremoraes@usp.br. Informamos que o Comitê de Ética da 

Universidade de São Paulo, associado a pesquisa é o da EACH (Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades), situada na Rua Arlindo Bettio, 1000, bairro Vila Guaraciaba, São Paulo, 

telefone (11) 3091-1046, e mail cep-each@usp.br. Informamos também que não estão 

envolvidos na pesquisa nenhum tipo de transação econômica, nenhum tipo de valor econômico, 

a pagar ou receber pela participação no trabalho. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou 

ciente que receberei uma via desse documento. 

São Paulo,       de  de    

Assinatura do participante 

Dados do participante: 

Nome:    

 RG:     

Nacionalidade:  Idade:  Estado civil:   Profissão:  Endereço:   

  Telefone:  Email:  

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa processos de ensino e aprendizagem da 

viola caipira: da transmissão oral à era dos recursos tecnológicos. Seus pais permitiram que 

você participe. A pesquisa será feita pela Universidade de São Paulo, 

Queremos saber quais recursos tecnológicos podem contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem aprendizagem em grupo dos alunos de viola caipira. 

Os alunos que irão participar desta pesquisa possuem idade a partir de 10 anos. Você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 
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A pesquisa foi feita na sua escola de música, onde as participaram como alunos de aulas de 

viola caipira em grupo. Para isso, será usado a sua viola caipira, e também uma câmera 

fotográfica para fazer fotos e vídeos do trabalho. Os vídeos ficarão armazenados em um canal 

privado no YouTube, mas somente pessoas interessadas em pesquisar também sobre o ensino 

da viola caipira terão acesso aos links, devendo assinar um termo de não-utilização dos vídeos. 

Algumas fotos e prints serão anexadas no trabalho final, que ficará nas bibliotecas, e também 

na biblioteca digital da USP, e as outras serão apagadas. Caso aconteça algo errado, você pode 

nos procurar pelos telefones (11) 9.4142-6933 ou pelos e-mails andrem934@gmail.com e 

andremoraes@usp.br. Você também pode entrar em contato com o Comitê de Ética da 

Universidade de São Paulo, que é responsável pela pesquisa no endereço pesquisa Rua Arlindo 

Bettio, 1000, bairro Vila Guaraciaba, São Paulo, ou pelo telefone (11) 3091- 1046 e pelo email 

cep-each@usp.br. 

Mas há coisas boas que podem acontecer, como entendermos melhor e desenvolvermos novas 

atividades para o desenvolvimento do ensino coletivo da viola caipira. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as crianças que participaram. 

Quando terminarmos a pesquisa os resultados serão divulgados em publicações e congressos 

acadêmicos e científicos. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Você vai ficar 

com uma cópia desse documento. 

André Aparecido de Souza Moraes (pesquisador) 

Eu   aceito participar da pesquisa processos de ensino e 

aprendizagem da viola caipira: da transmissão oral à era dos recursos tecnológicos. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e 

participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar 

furioso. 

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi 

uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

São Paulo, de  de    

(assinatura) 
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8.2. Formulário Google 
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8.3. Questionários semiestruturados aos professores de viola caipira. 

  

1- Conta como foi a sua trajetória musical até chegar a tocar viola caipira. 

2- Conta como foi seu aprendizado na viola caipira. 

3- Você aprendeu a viola caipira pela via da música sertaneja? 

4- Quando começou a dar aula do instrumento? 

5- Qual é o público que atende, idoso, adulto, jovem ou criança? 

6- Tem alunas mulheres? 

7- Qual a metodologia utilizada nas aulas? 

8- No processo de ensino, você utiliza a tablatura ou partitura/tablatura ou somente a 

partitura? 

9- Você trabalha em alguma instituição que oferece o curso do referido instrumento? 

10- Conta como foi esse processo até chegar a ofertar os seus cursos online. 

11- Conta como funciona e que recursos tecnológicos digitais você utiliza nos cursos online 

12- Nos seus cursos online você oferece um atendimento para resolver dúvidas dos alunos? 

13- Qual aplicativo de mensagem você utiliza para o atendimento assíncrono? 

14- Suas videoaulas são roteirizadas? 

15- Qual a sua percepção sobre as videoaulas disponibilizadas no Youtube? 
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16- Você utiliza ou indica algum aplicativo de treinamento auditivo, dicionário de acordes 

etc. para os seus alunos? 

17- Como você enxerga o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias pós 

pandemia?  

 


