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RESUMO 

 

SILVA. R.A.A. Viola caipira e seus ponteios no imaginário popular. 2019. [nº de f. 195]. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

A viola caipira chegou ao Brasil há mais de cinco séculos. A feitura do instrumento permeou os tempos 

em multiplicidade, assumiu brasilidade por meio do corpo nativo que, imaginando, desafiou-se nas 

formas materiais, expressando-se em gestos e desaguando em sons. A experiência estética do tocar e suas 

transcendências geram questões: quais seriam os motivadores das práticas violeiras? Como se dá a 

relação corpo instrumental? Sabendo que a prática da viola resistiu ao decorrer dos séculos nas mãos 

caipiras, quais as contribuições que a cultura iletrada teria para a estirpe escolar? No presente trabalho, 

objetivei, de forma filosófica e hermenêutica, abordar essas questões. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que utilizou entrevistas semiestruturadas, observações em campo e inserções do próprio 

pesquisador na prática da viola como vias metodológicas. Dentre essas adições, as principais foram as 

aulas de viola e os trabalhos realizados junto ao grupo tradicional de Folia de Reis “Mensageiros do 

Santos Reis”, em giro cultural pelos municípios de Cotia - SP, Nazaré Paulista - SP e Itapevi - SP. Para a 

interpretação dos materiais coletados, destaco a fenomenologia da imagem bachelardiana, que persegue 

imagens devaneantes ancoradas no nosso ser. As recorrências fornecem subsídios para a análise dos 

processos simbólicos e do imaginário individual, o qual reverbera o coletivo mais amplo. A transmissão 

de conhecimentos da viola caipira é calcada na experiência, no afeto, no fazer-junto, tendo por bases a 

corporalidade que nos atravessa. Depreende-se das observações de campo e dos discursos dos 

entrevistados que o imaginário da viola caipira, por meio do seu aprendizado técnico, desperta um 

imaginário social mais amplo. Para além do aprendizado instrumental da viola caipira em si, esse se 

reflete sobre a cultura caipira, o homem do campo, as relações com a cidade e a cultura do interior.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

Palavras-chave: Viola caipira. Cultura tradicional. Fenomenologia da imagem. Imaginário. Resistência 

cultural. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The viola caipira arrived in Brazil over 5 centuries ago.  The instrument making has permeated time in 

multiple ways, assuming the native Brazilian lifestyle, which challenged material shapes, expressed itself 

through gestures, and flew into sounds.     

 

The aesthetic experience of playing the instrument, and its transcendence, may raise some 

questions: What are the motivations for playing the viola caipira? How does the instrumental body 

relation happen? Knowing that viola caipira practice has resisted over the centuries in countrified hands, 

what are the illiterate culture contributions to the academy? The present study aims to approach these 

questions from a philosophical and a hermeneutical perspective.    

    

This qualitative research has used the following methods: semi-structured interviews, field observation, 

and the researchers’ own viola caipira practice. His experience includes viola caipira classes, and other 

performing with a traditional “Folia de Reis” group, called “Mensageiros do Santos Reis”, during a 

cultural tour to the cities of Cotia, Nazaré Paulista and Itapevi, all of them in the State of São Paulo. 

  

The data gathered has been analyzed using Bachelard idea of phenomenology, 

which pursues daydreaming images that are anchored in our being. The recurrences provide support for 

the symbolic processes and the individual imaginary analysis, which reverberate the larger collective. 

  

The viola caipira knowledge transmission is based on experience, affection, and doing together, which is 

based on the corporality that crosses us. We may deduce from the field observations and the interviewees’ 

speeches that the viola caipira imaginary, through its practice, awakens a broader social imaginary. In 

addition to the instrument practice, the learning itself reflects on the countrified culture, the countrymen, 

the relationship with the city, and the countryside culture. 

 

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

Brasil (CAPES) - Finance Code 001. 

 

  

Keywords: viola caipira, traditional culture, image phenomenology, imaginary, cultural resistence. 
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MEMORIAL 

 

Gostaria muito de saber quem foram e de onde vieram meus antepassados, mas 

não sei nada dessa história. Nunca ouvi nenhum testemunho familiar sobre algo que fosse 

mais antigo do que meus avós. O que sei é que descendemos dos primeiros brasileiros 

miscigenados, caipiras, esses por terem influências mais inclinadas às culturas 

tradicionais indígena e africana: comidas e processos de preparo artesanais, plantações, 

caça, pesca, medicina natural, religião permeada de sincretismos, festividades, 

organização comunitária e o trabalho para a vida, para a existência, sem objetivar a 

produção de excedentes.  

Os três sobrenomes da minha família são europeus e, até onde posso afirmar, 

portugueses, provavelmente, porque essas famílias lusitanas nomeavam seus escravos 

com outros nomes aos quais eram acrescidos seus próprios sobrenomes, para os 

marcarem como propriedade.  

Um dia intrigado com isso, resolvi filmar dona Lindaura, minha avó materna, 

contando um pouco sobre a história da família. Infelizmente ela estava adoecendo, devido 

a um câncer no cérebro, e sua memória estava bastante confusa. Meu avô Antônio está 

vivo, mas não sabe me contar muito a respeito de nossa origem, tudo o que sabe é que sua 

ascendência esteve no norte de Minas Gerais. 
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Meus avós tiveram 10 filhos, todos nascidos no estado mineiro, assim como eles. 

Viviam em lugares muito distantes da cidade e, dessa forma, não conheciam eletricidade, 

água encanada, rede de esgoto e muito menos tecnologias como carros e televisores. 

Moravam em uma casa de enchimento e andavam muitos quilômetros para ir às 

benzedeiras, capelas ou a vendinhas, para comprar mantimentos que não produziam, 

como o querosene (principal combustível para as lamparinas), arroz, fumo e cachaça.  

Certa vez, contaram-me que há muitos anos, quando minha mãe ainda era criança, 

cortavam o céu mineiro aqueles aviões que deixam rastros de fumaça durante o voo. 

Minha avó, ao vê-los, apavorou-se e achou que fosse o fim do mundo, dizendo que o céu 

estava se abrindo, como se o traçado da fumaça fosse uma rachadura que se formava.  

Tenho no imaginário muitas imagens relacionadas aos hábitos e às casas dos meus 

familiares em Taiobeiras - MG, no Vale do Jequitinhonha. Minha mãe contava sobre as 

camas de palha, as peças de carnes salgadas penduradas nos cômodos, os sacos de farinha 

e feijão, as paredes de enchimento, o chão de terra batida, o forno a lenha, as bonecas de 

milho, os carrinhos de lata, entre muitas outras coisas. 

A casa era rodeada de bananeiras e a distância entre as moradias era grande. 

Quando ela conta sobre isso, me diz: “Filho, você olhava aquele gerais, assim sabe? Lá 

lonjão você via uma luzinha, era a casa da outra família”. 

Também falava do céu à noite e da luz da lamparina, do gosto do bolo, do 

biscoito, do milho na brasa e dos ovos fritos na banha, do torresmo, da carne seca, do 

feijão, do leite com farinha, da rapadura e do café. 
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Já ouvi muitas histórias das festas de São João e da Folia de Reis. Meus ouvidos 

atentos funcionavam como uma espécie de cordão umbilical do imaginário em constante 

expansão, nutrindo-se e se desdobrando em muitas outras imagens. 

E eu via tudo, caldeirões de comida, sacos de farinha lotados de biscoitos, sucos, 

bolos, violas, pandeiros, festeiros, máscaras feitas de caixa de fogos, bandeiras, 

procissões, rezas, pés descalços, vermelhos como a terra, dançantes, livres. 

As mãos grossas descansam da enxada nas mãos amigas e nas palhas dos piteiros. 

As bocas estraladas do frio junino muito conversam, muito contam, muito cantam. 

Cheiros, gostos, texturas, sons e muitas pessoas vão passando por mim, às vezes penso 

que vivi coisas que não vivi, me sinto de alguma forma parte disso, entrelaçado. 

Ana Maria, minha mãe, é a filha mais velha, ajudou a cuidar de quase todos os 

irmãos e ainda trabalhou na produção de farinha de mandioca e na lavoura de café durante 

toda a adolescência.  Casou-se com Honorino, meu pai, aos dezessete anos, e foram morar 

em São Paulo no município de Poá, onde se encontram até hoje na mesma residência.  

Alguns anos após o casamento, toda a família materna mudou-se para São Paulo, 

buscavam sustento nas lavouras do interior do estado.  

Moraram em muitos lugares, em sua maioria barracos, em acampamentos feitos 

nas fazendas, os quais chamavam de “colônia”, talvez por serem acampamentos coletivos 

onde moravam migrantes. Conheci alguns desses barraquinhos, normalmente feitos em 

madeira ou em papelão, uma espécie de papel resistente que lembrava muito o material 

utilizado na fabricação das embalagens de leite de caixinha, mas diferente dessas, suas 

folhas eram grandes.  
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Também moraram em casinhas de tijolos de adobe com grandes portas e janelas 

bem tradicionais dos sítios antigos. Moradas temporárias, concedidas pelos patrões 

durante a temporada de trabalho.  

Plantaram de tudo um pouco, mas trabalharam muito mais tempo nas lavouras de 

tomate, fruto de difícil cultivo, devido à vulnerabilidade às pragas. O plantio demandava 

o uso excessivo de agrotóxicos, fato que me faz pensar como ainda estão vivos, uma vez 

que aplicavam o veneno sem nenhum equipamento de segurança, inocentemente.  

Muito trabalho, simplicidade e largos sorrisos nos rostos, relembram da vida no 

serviço e das imensas superações diante da eminente morte.  

Apenas uma pequena parte dos meus parentes ainda continua no trabalho rural: tio 

João e tia Beza moram em uma casinha muito aconchegante no sítio de seus patrões. 

Produzem, a meu ver, as hortaliças mais bonitas do mundo, embora eu nunca tenha saído 

do Brasil; criam muitos animais, entre eles, há um tempo atrás, lindos búfalos, animais 

muito fascinantes, os quais não me cansava de olhar.  

Saudoso tio Lino também era sitiante, cuidava de imensas granjas de porcos e 

galinhas. Era um trabalhador de poucas palavras, nos deixou muito cedo. Os outros tios 

maternos trabalham em atividades urbanas, dois deles chegaram ao ensino superior: tio 

Jucelino é advogado e o tio Anivaldo cursou administração, atuando em uma fábrica de 

fibra de vidro. Os outros irmãos possuem estudo incompleto, ao passo que meus avós são 

analfabetos. 

Minhas mais saborosas lembranças de infância estão associadas a meus tios e 

primos: comíamos muitas frutas colhidas diretamente das árvores, muitas mangas, mais 
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muitas mesmo! Além de bolos, pães caseiros, brincadeiras na terra, no mato, com água, 

com brinquedos improvisados de latas e de caixas, com muita alegria.  

Atualmente, parte da família mora em Capivari, São Paulo, cidade que gosto 

muito e que também é bastante quente, inclusive, o nome do bairro em que vivem faz jus 

ao calor da região: Morada do Sol. 

Meus avós paternos eu não conheci, na verdade, nem meu pai os conheceu bem. 

Faleceram quando ele ainda era uma criança. Minha família é muito grande, com muitos 

parentes que eu nunca conheci e talvez nunca os conheça. O fato é que meu avó paterno, 

o senhor Clarindo, violeiro e festeiro de Folias de Reis, teve cinco casamentos e quatro 

mulheres falecidas; no quinto, ele morreu. Teve muitos filhos. 

Meu pai foi gerado no quarto casamento. Minha avó se chamava Custódia, teve 

seis filhos. Além dos tios do quarto casamento de meu avô, eu só conheci os do terceiro 

casamento. Considerando que, provavelmente, meu avô tenha tido casos extraconjugais, 

segundo relatos familiares. Somados às pessoas que descendem dos primeiros 

casamentos, posso concluir que tenho muitos parentes que não conheço. 

Há uma pequena confusão que muitas vezes me faz ficar um pouco perdido para 

compreender a fusão da minha família: meu pai é filho do quarto casamento do avô 

Clarindo, e minha avó materna, a dona Lindaura, é filha do terceiro casamento do avô 

paterno, então, meu pai também é, em partes, tio da minha mãe. Mas deixemos esta 

história para outra ocasião. 

Assim como meus avós maternos, os paternos também moravam em lugares muito 

distantes da cidade e não conheciam eletricidade, água encanada, rede de esgoto ou 
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qualquer tecnologia urbana. Também viviam em casas de enchimento e andavam muitos 

quilômetros para ir a curandeiros ou a vendinhas.  

Suas roupas eram feitas de sacos de batata e passavam fome em algumas épocas 

do ano. Naquele tempo, morriam muito mais facilmente de doenças que curamos com 

certa facilidade hoje em dia, como é o caso das infecções no trato urinário, aliás, dizem 

que minha avó paterna morreu disso. 

Com relação à morte do avô Clarindo, existe uma história no mínimo curiosa. 

Meu tio Zé contou que quando viu seu pai passando mal, correu, montou o cavalo e saiu a 

galope ao encontro de um curandeiro. Ao chegar à casa do rezador, pediu algum tipo de 

feitiço ou garrafada para a cura.  

Meu tio disse que o curandeiro pegou uma vela acesa e a levantou na altura de 

seus próprios olhos e, fixando o olhar na chama, fitou o fogo por alguns segundos, eternos 

para o pobre Zé. O homem desceu a vela, colocou-a sobre a mesa e disse: “Não precisa 

mais de reza e nem de remédios, o seu pai acaba de falecer”. 

Quando meu tio retornou à casa, realmente o avô tinha partido. Com a morte dos 

pais, a família se dividiu, os filhos mais velhos se casaram e os mais novos foram morar 

com os avós ou com os padrinhos.  

Meu pai foi morar com meus bisavós. Depois da morte de minha bisavó, o avô de 

meu pai veio para São Paulo, trazendo ele e uma parte de seus irmãos. Após a morte do 

bisavô, meu pai foi morar com sua irmã Jô, recém-casada. Aos poucos, quase toda a 

família veio para São Paulo, inclusive a tia Marieta, irmã da mãe do meu pai.  
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Saudoso tio Joaquim, filho do terceiro casamento do avô Clarindo, se instalou na 

divisa de Minas Gerais com São Paulo, onde cultivou, junto com a mulher e os filhos, 

tomate e, principalmente, laranja. Lembro-me dos imensos pomares, frutos deliciosos e 

de folhagem verdinha e cheirosa quando pressionada entre os dedos. Passei momentos 

muito bons da minha infância brincando naquele sítio com meus primos. Também foi lá 

que comi pela primeira vez carne de tatu. 

O saudoso tio Diacisio, filho do terceiro casamento, e os tios Dé e Zé, do quarto, 

vieram juntamente com meu pai para região do Alto Tietê. Trabalharam inicialmente 

como poceiros e também cortadores de eucalipto para as fábricas papeleiras. Montavam 

acampamento nas matas durante meses, até que acabassem as empreitadas. Depois dessa 

fase, todos foram para a indústria, onde trabalharam até suas devidas aposentadorias. 

Meu pai sempre teve certo interesse e ligação com música, embora fosse muito 

mais ouvinte. Disse-me que quando ainda morava em Minas, tivera dois bens: um cavaco 

e uma égua. Morando em São Paulo, após a morte de sua irmã que lhe dava abrigo, 

conheceu um homem muito generoso: Altivo, casado e pai de uns seis filhos, recebeu 

meu pai e dois de seus irmãos, tio Zé e tio Dé, para morarem de favor em sua casa.  

Coincidência ou não, esse senhor era violeiro dos bons e gravou até um vinil. O 

nome da dupla era Zenito e Zinol. Meu pai ainda tem o disco deles guardado. 

Infelizmente, o violeiro morreu cedo, problemas com álcool, mas sua esposa, dona Luzia, 

e seus filhos são amigos de nossa família até hoje. 

Com uns vinte e seis anos meu pai retornou para Minas Gerais a passeio e, entre 

idas e vindas, conheceu minha mãe com 17 anos. Casou-se com vinte e oito anos e a 
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trouxe para São Paulo. Já casados, meus pais fizeram outra viagem a Minas para 

reencontrarem a família e para levarem uma viola que meu pai tinha comprado para um 

de meus tios, folião da Folias de Reis, coincidentemente se chamava José dos Reis. 

Meu pai tinha um radiozinho cinza, onde ouvíamos várias fitas K7’s de música 

caipira, lembro-me como hoje, era muito gostoso!  

Meus tios paternos eram festeiros, tocavam violão e viola, mas depois de certo 

tempo, com o crescimento da família e com a árdua vida de trabalho, pararam de tocar. 

Praticamente não os vi tocando. Meu pai não era festeiro, mas acredito que foi um grande 

simpatizante e apoiador.  

Eu nasci em Mogi das Cruzes, São Paulo, em 1986. Morei desde meu nascimento 

em Calmon Vianna, um pequeno bairro do município de Poá- SP. Em 2018, já casado, me 

mudei para o Butantã- SP, na Vila Pirajussara, parte conhecida como Morro do 

Querosene, lugar muito aconchegante, tradicional pela festa do Bumba-Meu-Boi. 

Tive uma infância muito boa, brinquei bastante na rua, na terra e no mato. Lembro 

que eu e meus amigos de infância brincávamos muito com lanternas feitas de lata de óleo. 

Funcionava assim: abríamos o fundo do recipiente e envolvíamos seu centro com um 

pedaço de arame, que servia como alça.  Por fim, colocávamos uma vela acessa dentro. 

Brincávamos à noite, explorando os cantos escuros do bairro.  

Naquela época, havia terrenos baldios com árvores frutíferas, como amoreiras, 

mexeriqueiras e goiabeiras. Subia em todas elas e nas épocas dos frutos, sempre voltava 

para casa com uma sacola cheia.  
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Jogos variados com bola fizeram parte de minha infância, como era o caso do taco 

e da queimada. Gostava muito de brincar com coisas velhas, tudo era transformado: de 

caixas de papelão nasciam outras mil coisas, como carros, foguetes, aviões, cabanas, 

túneis, cavernas etc; fazia de pneus velhos, automóveis de corrida: rodávamos na lateral 

do corpo, os girando com uma das mãos. 

 Galhos de árvores cortadas se transformavam em estilingues; dedos de luvas de 

látex acopladas a pequenos pedaços de cano, eram atiradores de grãos de feijão; motores 

de carrinhos quebrados eram conectados a pedaços de isopor e assim tínhamos velozes 

barquinhos para cortar as águas das ruas alagadas em épocas de chuva; pedaços de 

madeira viravam carrinhos de rolimã. Gravetos entre outros pedaços amadeirados 

alimentavam o fogo que aquecia e que assava as batatas-doces que colhíamos nos 

terrenos abandonados, entre muitas outras invenções.  

O filme “Território do Brincar”, de Reeks e Meirelles (2015) irmana-se a minha 

infância, como com a de muitos meninos e meninas do Brasil.  

Iniciei a vida escolar aos 5 anos de idade, em 1992, e concluí o ensino médio aos 

17, em 2003. Minha trajetória escolar foi toda cursada em escolas públicas, onde, em 

momentos pontuais, tive professores muito dedicados. As escolas eram simples e muitas 

vezes ficavam sem recursos: como água, eletricidade, comida, materiais didáticos, etc. 

A escola nunca me formou para a universidade, nunca me orientou com relação a 

possíveis vocações e mais, quando eu estava para concluir o ensino médio, ainda não 

sabia que poderia entrar no ensino superior. Achava que essas atividades eram 

exclusivamente para famílias ricas.  
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Comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, não porque havia muita necessidade, 

embora houvesse alguma, ou por passar fome, mas pelo fato de fazer parte de uma família 

culturalmente muito trabalhadora, na qual os membros sempre iniciavam suas atividades 

profissionais cedo. Valorizavam muito a dedicação ao trabalho e a honestidade. 

Meu primeiro trabalho foi a venda de jornais em feiras livres. Levantava da cama 

junto com o nascimento do sol e me direcionava para a porta do “Notícias de Poá”, o 

pequeno jornal do município. Separavam uma cota da produção à distribuição gratuita 

para os vários jornaleiros mirins como eu. Como eram poucas unidades que recebíamos, 

também comprávamos parte do material para aumentarmos as vendas.  

Eram tempos de muito aprendizado, descia a ladeira da gráfica e adentrava a feira, 

isso quando não éramos surpreendidos por garotos mais velhos que não queriam ir até a 

gráfica buscar o material e roubavam os jornais conseguidos por nós. Uma vez eles me 

pegaram, um deles apertou meu pescoço e arrancou tudo de minhas mãos. Logo aprendi a 

me livrar e as notícias continuavam a circular. “Bom dia senhora, bom dia senhor, vai um 

jornalzinho?”. Era esse o entusiasmado anúncio.  

Um dia, uma cliente fiel, dona de uma barraca de brinquedos, me disse que só 

comprava o jornal para me ajudar, pois nunca tinha nada de bom. Bem compreensível na 

verdade, afinal, quase todas as matérias do periódico eram compradas, o qual possuía 

muitas propagandas e uma coluna social bem plástica.  

Lembro-me muito bem das minhas mãos e braços cinzas devido à tinta do jornal e 

das várias moedas que eu carregava dentro de uma carteirinha cheia de letras e números, 

que, provavelmente, eu ganhara em alguma campanha eleitoreira.  
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Meu segundo trabalho foi com propaganda. Colava cartazes para uma escola de 

supletivo que preenchia todas suas cadeiras apenas com a divulgação de rua, em um 

momento em que a internet não era presente na vida das pessoas como é hoje. Lembro-me 

bem das grandes bolhas no pé e do corpo dolorido todas as manhãs. O bom é que ao 

começar a andar, o corpo esquentava e as dores diminuíam.  

Muitas vezes, andávamos muito mais do que o necessário, pois ao não usarmos o 

dinheiro no transporte, podíamos comer algum lanche na rua. O valor da diária era muito 

baixo e descontando o valor da comida, não sobrava quase nada.  

O terceiro trabalho foi em um mercado. Organizava prateleiras, levava o carrinho 

de compras até o carro das pessoas e, de manhã, entrava em gigantescas geladeiras para 

arrastar as caixas de frango congelado. Recordo-me que um dia, por volta das 7h de um 

rigoroso inverno, após arrumar os congelados, fui lavar minhas mãos e a água da torneira, 

super gelada, parecia quentinha, como a do chuveiro. Minhas mãos estavam congeladas.  

Não utilizávamos nenhum equipamento de segurança, nem para entrar nas 

câmaras resfriadas e nem para nenhuma outra atividade. Nada era oferecido, e os 

trabalhadores, a maioria como eu, quase crianças, não tinham coragem de reivindicar. 

O quarto trabalho foi em um buffet. Às vezes, aos fins de semana, trabalhávamos 

24h sem parar, pois o patrão assumia vários eventos e sobrecarregava os funcionários, os 

quais eram todos adolescentes, como era o caso de seus próprios filhos. Um dia trabalhei 

tanto que quando cheguei em casa, deitei na cama e tive a sensação de que tudo rodava. 

Fazíamos decoração, carregávamos a prataria, o som, éramos garçons, eletricistas, 

faxineiros, entre outras funções.  
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O quinto trabalho foi como eletricista em uma indústria papeleira. Esse foi o 

último ofício que exerci durante o período escolar. Como meu pai trabalhara a maior parte 

de sua vida em indústria, percebeu que dentro desses ambientes, as pessoas mais 

respeitadas eram aquelas que tinham formação profissional, como era o caso dos 

eletricistas, mecânicos e caldeireiros. Então, me orientou a fazer um curso no SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o que fiz durante 2 anos, dos 14 aos 16 

anos e, nesse período, trabalhei na empresa como estagiário. O meu setor fazia 

manutenção em motores elétricos.  

Paralelamente a algumas dessas atividades profissionais, estudava música. Ganhei 

do meu pai o primeiro instrumento aos 12 anos de idade, era um violão. Me lembro do 

cheiro da madeira nova, muita felicidade! Na verdade, a música sempre foi uma das 

minhas maiores motivações para o trabalho. Pagava minhas aulas com o dinheiro das 

atividades que desenvolvia. Apesar de meus pais não deixarem faltar nada em casa, não 

podiam ir muito além disso, sendo assim, era eu quem investia em cursos e em alguns 

equipamentos simples que eu julgava poderem contribuir com a prática.  

Aos 17 anos comecei a dar aulas de música, após a finalização do contrato com a 

empresa papeleira. Nesse período, fiquei sabendo de um cursinho gratuito, o nome era 

Educafro, e foi lá que comecei a compreender um pouco sobre universidades. Dos 18 aos 

23 anos, comecei a batalha em prol do acesso à universidade, pois gostaria de cursar 

Educação Musical. Percebi que o processo era muito desgastante e muito desigual. Meus 

cursos musicais não me habilitaram para o vestibular específico e minha escolaridade era 

quase insignificante diante da demanda.  



24 
 

 
 

Nessa época, arrumei outro emprego, como vendedor em uma loja de música. 

Trabalhei lá durante 10 anos e foi essa atividade que sustentou meus cursinhos pré-

vestibulares. Foi lá também que conheci muitas pessoas e que consegui alunos 

particulares. Em um período eu lecionava e no outro eu trabalhava na loja. Estudava na 

hora do almoço, no transporte, nos momentos em que a loja diminuía o movimento e de 

madrugada antes de dormir. 

O conhecimento adquirido foi o suficiente para tirar notas mínimas no vestibular, 

mas a prova específica era mais concorrida. Prestei a prova da UNESP (Universidade 

Estadual Paulista) por três anos consecutivos e no terceiro ano também prestei a FUVEST 

(Fundação Universitária para o Vestibular). Apesar de sempre ficar entre os 30 primeiros 

na prova específica, as vagas eram pouquíssimas e não conseguia ser aprovado. Comecei 

a pensar sobre a finalidade de cursar educação musical e tive uma ideia: já que meu foco 

era dar aulas, eu poderia ter uma formação musical paralela e direcionada e cursar 

pedagogia no ensino superior. No quarto vestibular prestei a FUVEST, o curso escolhido 

dessa vez foi pedagogia e, depois de uma angustiante espera, fui convocado na terceira 

lista.  

Não posso deixar de citar a minha então namorada Carla, incessante incentivadora 

e apoiadora, uma das únicas pessoas que me impulsionaram nessa fase. As dificuldades 

pareciam ficar pequenas com ela. Dizia sempre que tudo iria dar certo e realmente deram. 

Ela acredita e me ajuda a crer que dificuldade não significa impossibilidade, que tudo é 

aprendizado e que tudo é passageiro.  
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Tive a sorte de me casar com ela em julho de 2012, nos encontrando juntos até os 

dias de hoje. Essa maravilhosa experiência merece páginas próprias, cuidadosas, então, 

deixarei para contá-la em outro episódio da vida. 

Continuando... 

Entrar na universidade foi uma aventura muito interessante. Lembro-me do 

inverno de 2012, aulas longas e viagens de trem mais longas ainda. Antes da existência da 

linha amarela do metrô de São Paulo, eu viajava 6 horas por dia para chegar à 

universidade.  

Demorei uns dois anos para começar a desenvolver um sentimento de 

pertencimento à universidade. Eu não estava me encontrando. Parecia que, por se tratar de 

pedagogia, ou seja, de formação de pessoas que, por sua vez, trabalhariam, coordenariam, 

educariam e cuidariam de outras pessoas, o curso estava teórico e deslocado 

demasiadamente. Não encontrava a poética naquelas aulas, não encontrava o outro, não 

encontrava sensibilidade, nem reflexões orgânicas para enxergar o mundo, o meio, a vida 

e as várias expressões do homem.  

Um dia tive a oportunidade de me matricular nas aulas do professor Marcos 

Ferreira dos Santos e então comecei a me sentir pertencente àquele universo tão bonito 

que me era exposto, com outras reflexões e perspectivas do ser humano, a meu ver, muito 

mais necessárias, muito mais urgentes e muito mais pulsantes. Foi um encontro. 
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O professor Marcos me apresentou ao Lab Arte
1
, com os seus maravilhosos saraus 

e uma grande quantidade de literatura, além de vivências que levarei para toda vida. Fui 

inserido em um universo até então desconhecido, muito bonito e profundo. Era essa 

educação que eu tanto procurava e que eu queria viver. 

Outro professor muito importante na minha trajetória acadêmica foi o Rogério de 

Almeida: em 2015, eu estava fazendo a terceira iniciação científica, mas já não estava 

nem um pouco entusiasmado com a temática. Após minha entrada na universidade, 

sempre desejei seguir carreira acadêmica e em um dia do ano 2015, quase me inscrevi 

para o processo seletivo da pós-graduação, com um tema que já não me interessava mais.  

Em uma conversa com o professor Rogério, fui elogiado por ter esperado e por ter 

acreditado que em outro momento, devido às novas leituras e experiências, poderia surgir 

um novo tema, muito mais vivo, com muito mais sentido. Para me inspirar, contou um 

pouco de sua história e como havia entrado no mestrado. Fiquei muito agradecido. 

Neste momento se faz necessário dizer como a viola nasceu na minha vida, e digo 

nasceu, porque tenho certeza de que ela sempre esteve presente em mim. Foi na loja de 

música que trabalhei que tive acesso a uma infinidade de discos, um deles em especial, o 

“Divisa de Águas”, do violeiro Arnaldo Freitas. Ouvi esse disco antes mesmo de ser 

                                                           
1
 O Lab_Arte é um laboratório didático da Faculdade de Educação da USP, criado em 2006 por iniciativa 

dos alunos de Pedagogia, para tentar suprir uma importante lacuna nas atividades formativas da instituição, 

a partir de experimentações e vivências nas várias linguagens artísticas, em uma perspectiva antropológica, 

que considera a diversidade cultural, étnica e artística. Cf. 

<http://www4.fe.usp.br/graduacao/institucional/espacos-de-ensino/laboratorio-experimental-de-arte-

educacao-cultura-lab_arte>. 

 



27 
 

 
 

lançado, o artista era amigo da dona da loja, que o levou até o nosso trabalho para que ele 

conhecesse o espaço. 

Ouvi ele tocando, maravilhoso... Aqueles sons me invadiram e, me despertando de 

uma espécie de sono profundo, me reencontrei. Imediatamente fiz a encomenda de uma 

viola. Começava ali minha trajetória de ponteados.  

Embora eu já trabalhasse com violão e com guitarra, tocando jazz, bossa nova e 

rock em bandas e eventos no qual eu sentia muito prazer, tive naquele momento um 

ânimo novo, uma empolgação nunca sentida, um sentimento inexplicável de 

pertencimento.   

Em pouco tempo eu estava extremamente envolvido com a viola. Estudava na 

EMESP (Escola de Música do Estado de São Paulo), participava de eventos e festas com 

outros violeiros, assistia a documentários, lia livros, dava aulas e até iniciei na ocasião um 

grupo de estudos, o Viola Ponteada. 

Em determinado dia, percebi que o meu envolvimento com o assunto era grande. 

Sentia muita vontade de aprender e me aprofundar. Começaram a surgir muitas ideias de 

pesquisa, acredito que em decorrência da riqueza cultural do instrumento. Parecia-me que 

a viola poderia gerar pesquisas em muitas áreas do conhecimento: educação, geografia, 

sociologia, antropologia, história, filosofia, artes etc. Essa abrangência e 

interdisciplinaridade me interessavam, enquanto me incomodavam as perspectivas 

engavetadas e setorizadas de alguns tipos de pesquisa e conhecimento. 

Como eu estudava educação, dava aulas e havia acabado de fazer um trabalho 

sobre a transmissão de conhecimento da viola caipira na Festa do Divino do município de 
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Joanópolis, em São Paulo, comecei a pensar que minha nova temática poderia ter ligação 

com o ensino do instrumento e que talvez eu pudesse desenvolver o assunto em um 

projeto para o processo seletivo do mestrado.  

Tendo uma noção sobre o tema, fui procurar o professor Marcos para ver o que 

poderia fazer. Sabia que ele se aposentaria em breve e que já não poderia me orientar, 

mas confiei que sua experiência me ajudaria a dar direcionamento às ideias. Ele 

calmamente me ouviu, deu um sorriso me deixando muito feliz e disse que me 

apresentaria para uma moça que foi sua orientanda e que hoje também era professora da 

USP. Disse que ela pesquisava o Bumba-Meu-Boi e que acreditava que ela possivelmente 

me ajudaria. 

Após um contato por e-mail, fui conhecer a professora. Eu estava um pouco 

nervoso, mas muito empolgado com a oportunidade. Ela me recebeu com um grande 

sorriso no rosto e disse que já estava a minha espera. Soraia Chung Saura, com um jeito 

muito acolhedor, me acalmou, me ouviu, me orientou e acreditou no potencial de minhas 

ideias. Sabendo das minhas intenções de ingresso no mestrado, disse para que me 

preparasse e que se eu fosse aprovado, haveria uma possibilidade de tê-la como 

orientadora.  

Mais tarde também tive a grande oportunidade de conhecer a professora Ana 

Zimmermann, tão acolhedora e bem humorada quanto a Soraia, e foi através da amizade 

delas que me aproximei de outras tantas pessoas maravilhosas, tanto do Lab Arte como 

do Grupo de Estudos PULA. São dois grupos em unidades distintas da USP, mas que 

intercambiam saberes, recursos humanos, sentidos, alegrias. 
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Foi iniciado, dentro desse contexto e com esse ânimo, o processo seletivo rumo ao 

mestrado da FEUSP da Universidade de São Paulo. Recordo-me do quanto almejei a 

vaga, fiquei nervoso nas provas, mas me atirava com fé. A cada fase aprovada, lembro-

me de Soraia me apoiando: “Parabéns e vamos que vamos!”. 

No início do processo seletivo, uma maravilhosa novidade, extremamente 

inspiradora, começava a ser gerada na minha vida: Bento Santiago de Almeida estava a 

caminho, meu primeiro filho. Muita alegria e festa familiar. Confesso que além da 

alegria, também fiquei preocupado. Em meio ao processo, mais uma vez Soraia me 

animou. Disse-me que cada filho vem com um pãozinho embaixo de cada braço, ditado 

muito antigo e muito certo. Contou-me uma passagem de sua vida relacionada ao 

nascimento de suas filhas e de toda a força e felicidade que o nascimento delas lhe trouxe. 

Então, Bento me traria mais força do que eu poderia imaginar e de certo trouxe. 

 

Proposta de escuta: Ben te vi (“Ben” de Bento) – Faixa 1 

 
Link: <https://www.youtube.com/watch?v=3QDx5f7bj5w> 

 

 Quando olhei aquele anjinho nascendo, com certeza morri e renasci.  

Um turbilhão de emoções maravilhosas, vontade de chorar, de abraçar... 

Indescritível. Com certeza um novo Ronnie nascia também, muito mais completo, com 

sentimentos e posicionamentos mudados, com disposição diferente, mais acentuada 

talvez. Essas eram partes das percepções. Por ser uma história muito abençoada, deixarei 
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esse capitulo da minha vida para ser contado em outro momento, para que eu não 

encharque as páginas deste memorial com muitas lágrimas de felicidade. 

Dessa forma, a partir do meu contexto cultural familiar, dos meus trabalhos, do 

gosto pela música, em especial pela viola caipira, do acesso à universidade e do apoio de 

pessoas muito especiais, fui aos poucos delineando este tema de pesquisa que tanto me 

envolve, que tanto me intriga, que tanto me motiva, sendo uma importante via para que eu 

me reencontrasse e, assim, tivesse motivação para pesquisar o que realmente vivo e 

acredito. 
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Figura 1 - Minha esposa Carla e meu filho Bento, durante a Folia de Reis, em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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INTRODUÇÃO 

 

Viola, instrumento tão antigo, fruto das mais profundas necessidades de expressão 

do homem. Arte paciente em madeira, sonoramente desdobrada em mil tons. O corpo 

envolto na concretude manifesta sua humanidade em formas variadas e as fazem vibrar. 

O corpo musical até então adormecido, acorda. Recebe o sopro da vida, de corpo 

para a alma, em leque, sempre harmônico, em um estimulante e cíclico re-acordar. 

As mãos do artesão imprimem competência no instrumento, assim como há em 

uma semente a potência para brotar. A umidade da terra violeira é a sensibilidade humana 

que, instigada pela tateabilidade, transborda-se em expressiva destreza.   

A imaginação é o alimento dos sentimentos latentes, claros e perfeitos 

(BACHELARD, 2001). Cheiros como o da dama da noite, texturas em pétalas, pele a 

pele, em abraços.  Imagens, muitas imagens, como as de um pôr do sol que se dilata em 

céu amarelo avermelhado, ou tais quais as nascentes de uma fogueira, que inflamada por 

ventos repentinos, permite que as noites frias e escuras se tornem acalentadoras e 

coloridas.  

Tudo pode surgir, todos os encantamentos e inquirições 

Tocar viola é como uma brincadeira de crianças, como um jogar espontâneo, livre, 

despretensioso, motivado por uma vontade primeira, um interesse profundo. Tanger é 
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como adentrar as páginas de um livro enigmático e oculto, que, por sua vez, esclarecerá 

os mistérios universais ou os aumentará.  

É como um descobrir-se, um reencontrar-se, um desejo de continuar algo que não 

se sabe bem o que é, mas que não pode parar. A viola é a extensão do torso humano, é a 

materialização do imaginado, do anelo, do âmago.  

Intrigado com este fazer em se fazer, me encontrei algumas noites indagando: o 

que poderia florescer esta vontade imaginativa, inquieta, significante e sensível do tocar? 

Consequentemente, por que nos sentimos convocados a construir e a fazer de um objeto a 

continuidade expressiva de nossos corpos? E ainda, se o instrumento em questão fora 

desenvolvido e disseminado durante séculos pela cultura caipira iletrada, quais 

contribuições que esta estirpe teria para a disseminação de conhecimentos da classe 

letrada?  

A partir dessas questões busquei refletir sobre as motivações do tocar espontâneo, 

significante e expressivo, considerando o instrumento consubstanciado como 

materializador musical do que advém da imaginação poética (BACHELARD,1993) e 

consequente das relações tangíveis.  

Considerarei também os elementos intrínsecos dos elos, como é o caso das 

reminiscências sociais, dos processos simbólicos e da ancestralidade que atravessa nossos 

corpos (SANTOS e ALMEIDA, 2012).  

Para tal empreita, valho-me de minha experiência como violeiro e pedagogo, da 

análise de entrevistas, das observações e de experiências em campo, realizadas em 

Nazareth Paulista, Itapevi e Cotia, com grupos de tocadores de Folia de Reis e praticantes 
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do Catira. A análise desses materiais pretende dialogar com o referencial teórico do 

imaginário.  

Em sites de pesquisas acadêmicas (Sibi-USP, Google Scholar, Scielo, Periódicos 

CAPES), encontramos diversos trabalhos sobre a viola sob diferentes perspectivas. Em 

relação ao ensino, destacaram-se Miranda (2016), e Saulo (2012); em relação à memória e 

à história, Vilela (2013) e Corrêa (2014), entre outros.  

Neste trabalho, terei em vista o imaginário e os seus aspectos míticos e simbólicos 

resultantes da relação do corpo com a materialidade, os quais ainda não foram explorados 

suficientemente, bem como as principais características pedagógicas e a subjetividade 

inerente na passagem dos conhecimentos tradicionais violeiros. 

Para tanto, esta dissertação se inicia com minha própria trajetória, pois sou eu e 

não outro quem realiza a pesquisa, a partir de experiências e vivências somente minhas.  

Em seguida, de forma fenomenológica, como um artesão, só que de palavras, sigo 

refletindo sobre o imaginário e a relação do corpo com a elementaridade do mundo, 

apontando possíveis motivadores da prática violeira, além de seus aspectos históricos 

relacionados à chegada secular do instrumento no território brasileiro.  

Apoiado nesse campo de pesquisa, o trabalho foi conduzido pelas vias 

provocativas da materialidade, ponderando a relação instrumental e expressiva do violeiro 

e tendo como principais referenciais a fenomenologia da percepção pontyana e a 

fenomenologia da imagem  bachelardiana. 
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Para refletir sobre as vivências com o instrumento, foram realizadas entrevistas a 

violeiros e observações de campo junto a grupos de Folia de Reis, além da minha própria 

experiência com a viola e com a atuação na arte de ensinar. 

Na sequência, examinamos os aspectos mais relevantes da transmissão de 

conhecimentos do principal grupo fomentador das práticas de viola: os caipiras. 

Por último, são trazidos alguns destaques dos cadernos de campo: aspectos 

específicos e curiosidades da prática de viola; descrição e fotografias da Folia de Reis, 

registrada na passagem do grupo “Mensageiros dos Santos Reis” por Cotia - SP, Nazaré 

Paulista - SP e Itapevi - SP.  

Em tempo, encontram-se anexadas as transcrições de três entrevistas realizadas 

com exímios tocadores, selecionados especialmente para este trabalho. 

Além disso, adstrito um CD contendo as músicas que apareceram 

complementarmente ao texto. Considero-as tão importantes quanto esse último, pois, 

decorrentes desse processo vivo de pesquisa, apresentam intensa relação com o fenômeno 

estudado, que muitas vezes não pode ser apenas descrito, mas também ouvido, sentido e 

imaginado, tal qual os dados da percepção, próprios desse tipo de investigação.  
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CAPÍTULO 1: A BOJOESCRITURA  

 

 

“De certo minha viola 

foi madeira enraizada. 

Foi pau na beira do rio 

onde a saíra fez morada. 

Foi vento, peixe, caipora, 

curumim, alma encantada. 

Foi barro, risco de estrela, 

um raminho de flor de nada” 

 
(AMORIM, P. Viola enfeitada. Intérprete Pereira da Viola, 1994)

2 

 

Cuidadosamente, venho guardando, deixando secar em partes, árvores cantadeiras, 

aquelas que bastam um ventinho para soar. Cantam melodias que somente os pássaros 

mais sensíveis conseguem escutar e as respondem, aos bandos, sonoros e coloridos. 

A música esteve guardada lá há séculos, nos veios dos troncos. Sons misteriosos, 

que esperam por um coração pulsante para se avivar e, assim, reavivar todo o calor 

                                                           
2
 AMORIM, Paulo. Viola enfeitada. Intérprete  Pereira da Viola. 1994. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=LMZxSf2YHsk>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMZxSf2YHsk
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presente nos corpos que os rodeiam, sentindo-se atraídos pelas melodias, sendo a 

extensão do corpo amadeirado em carne. 

Há um tempo, venho reparando nos desenhos que se formam nas madeiras. Com o 

olhar de criança, um olhar primeiro, fenomenológico,
3
 bem atento e acalmado, percebi 

que se parecem com caminhos de água, sinuosos, com pequenos redemoinhos, cheios de 

vida, veios e minas. 

“Nas veias da minha viola 

corre um corpo de menina 

nos braços de um violeiro 

contando causos de Minas 

violas e violeiros 

Minas e suas meninas 

Nas veias da minha viola 

corre o grito do peão 

trabalhadores unidos 

conquistando a salvação 

as veias da minha viola 

nunca viola os irmãos 

Nas veias da minha viola 

corre um canto encantado 

                                                           
3
 BACHELARD, G. A psicanálise do fogo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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traçando o jeito da gente 

folias, reis e congado” 

(MEDINA, J. Nas veias da viola. Intérprete Pereira da Viola, 1994)
4 

Adici onar à playlistTamanhoAACifraImpri mirCor 

Os desenhos nas minhas mãos e nas pontas dos meus dedos também trazem a 

mesma impressão, se parecem com os desenhos das madeiras, veios de água, seivas e 

sons em pele de elefante. Parecem ser do mesmo corpo quando se tocam, inspirando, 

inspirado e suspirando “[...] quando a viola suspira, tudo suspira com ela, [...] Quando a 

viola delira, tudo delira com ela”
5
.  

Em mãos um pedacinho de matéria concedida por um gigantesco cedro rosa, 

comecei a lhe dar forma: molhava-o e logo após, com movimentos sincronizados e 

repetitivos, o esfregava em uma resistência bem quente. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, 

sempre cantando: “é que a viola fala alto no meu peito humano e toda moda é um 

remédio pros meus desenganos, é que a viola fala alto no meu peito mano e toda mágoa é 

um mistério fora deste plano”
6
. 

Vai e vem, vai e vem, vai e vem, e volto-lhe a água. Após, o fogo novamente, vai 

e vem, vai e vem, vai e vem e volto a banhá-la. Retiro-a pingando e mais atrito, vai e 

                                                           
4
MEDINA, J. Nas veias da viola. Intérprete Pereira da Viola, 1994. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LMZxSf2YHsk>.  Acesso em: 06 dez. 2018. 
5
 JOÃO EVANGELISTA e PEREIRA DA VIOLA. Véio caipira. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LMZxSf2YHsk&t=591s>. Acesso em: 29 nov. 2018. 
6
 BOLDRIN, R. Vide e vida marvada. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/rolando-

boldrin/222614/>. Acesso em: 29 nov. 2018. 

https://www.letras.mus.br/pereira-da-viola/938199/
http://www.cifraclub.com.br/pereira-da-viola/
http://www.cifraclub.com.br/pereira-da-viola/
https://www.letras.mus.br/contribuicoes/enviar_correcao/pereira-da-viola/938199/
https://www.youtube/
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vem, vai e vem e vai e vem.  Assim como o trabalho do homem primeiro, imaginado por 

Bachelard (2008), que esfregava respectivamente dois gravetos em busca de fogo, minha 

tarefa também:  

 

[...] trata-se de um trabalho evidentemente rítmico, um trabalho que responde 

ao ritmo do trabalhador, que lhe proporciona belas e múltiplas ressonâncias: o 

braço que esfrega, as madeiras que gemem, a voz que canta, tudo se une na 

mesma harmonia, na mesma dinamogenia rítmica; tudo converge para uma 

mesma esperança, para um objetivo cujo valor se conhece. (BACHELARD, 

2008, p. 43) 

 

Aos poucos, a madeira vai se deixando envergar. O perfume úmido e quente do 

ritual modelador é o sinal de que ela aceitou minhas mãos. Por um milagre, caminhos e 

experiências, a madeira não rachou, não quebrou, permitiu encurvar-se. Poderia 

despedaçar-se no primeiro movimento. Eu entenderia.  

Assim como as ondas do mar permitem ou não serem surfadas, amparando os 

corpos deslizantes (DELEUZE, 1998) ou expulsando-os delas, as madeiras também têm o 

seu tempo e sua vontade.  

Nascerá a primeira curva, teremos três dessas em cada lateral. Quero uma viola 

bem cinturadinha, sem razão de ser, apenas perseguindo uma certa estética, acentuando 

um formato. Não se trata de uma racionalidade, mas de uma vontade. “[...] A conquista 

do supérfluo produz uma excitação espiritual maior que a conquista do necessário. O 
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homem é uma criação do desejo, não uma criação da necessidade.” (BACHELARD, 

2008, p.25). 

Para o tampo, duas pequenas folhas maciças, cedidas precisamente por um Abeto, 

árvore de regiões frias e montanhosas, provavelmente de algum país europeu. Talvez os 

portugueses, suas violas e caravelas, tenham trazido para o Brasil o tradicional uso desses 

materiais. 

Por falar nisso, enquanto tento encontrar a melhor forma de colar as duas faces do 

tampo da viola, harmonizando os desenhos dos veios, vou contar um pouco sobre como a 

viola chegou ao Brasil.  

 

 

1.1 RUMO À TERRA BRASILIS 

 

Na primeira metade do século VIII, os mulçumanos invadem a Península Ibérica, 

intentando expansão cultural (DIAS, 2010). Nessa época, existiam na Europa apenas dois 

instrumentos de cordas dedilhadas: a harpa celta e a cítara greco-romana. O alaúde árabe, 

primeiro instrumento com braço que chega ao continente europeu por meio dos invasores 

(VILELA, 2013). 

Ancestral da viola, entre outras configurações, o alaúde também possui 5 pares de 

cordas. Conta-se que, na alquimia de matriz Sufi, a configuração inicial do instrumento 
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teria apenas quatro pares e que os mesmos representariam respectivamente a água, o ar, a 

terra e o fogo. Por volta do século IV, um alaudista adicionou uma quinta corda: a corda 

da alma. Logo, são os quatro elementos e a alma que os dinamizam
7
. 

 

 

 

                                                           
7
 Intervenção do prof. Dr. Marcos Ferreira dos Santos na banca de qualificação realizada em: 26/02/2018. 
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Figura 2 - Alaúde árabe 

 

Fonte: Barbara Helenni Dança do Ventre (2018).
8
  

                                                           
8
 Disponível em: <http://barbarahelennidancadoventre.blogspot.com/2010/06/instrumentos-da-musica-

arabe.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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As violas portuguesas, que deram origem às violas brasileiras, não surgiram 

diretamente do alaúde árabe, mesmo porque, a partir das culturas mouras, cristãs e 

judaico sefarditas, outros instrumentos foram gerados, como é o caso da guitarra latina, 

ascendente mais próxima das violas lusitanas (VILELA, 2013).  

Acredito ser importante conhecermos a ancestralidade das violas brasileiras, 

principalmente por haver influência da musicalidade árabe nas obras tradicionais do 

Brasil (SOLER. 1995). Aqui, as violas chegaram por meio das mãos colonizadoras 

portuguesas, há mais de cinco séculos, que trouxeram o instrumento intentando a 

catequese indígena (VILELA, 2013). 

Imagino que a utilização do instrumento nesse processo apenas veio a calhar a 

partir de sua corriqueira utilização. Os portugueses provavelmente eram apaixonados por 

suas violas e as tangiam com prazer. Talvez, para diminuir as dores do corpo e da alma, 

provindas das longas viagens marítimas ou das saudades, uma vez que os marinheiros 

permaneciam tanto tempo longe de seus lares e amores, viajando rumo ao desconhecido, 

ao misterioso, nas odisseias, de mar em mar.   

Uma prova do amor e significado das práticas violeiras lusitanas está na 

quantidade de instrumentos que trouxeram para a Terra Brasilis, os quais seriam cinco, 

até onde se sabe: viola amarantina, viola campaniça alentejana, viola beiroa, viola 

braguesa e viola toeira de Coimbra (VILELA, 2013). 
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Estando no Brasil, as violinhas portuguesas foram tomando rumos mais tropicais. 

Talvez a mudança climática ou a falta de materiais de reposição causassem instabilidade 

nas afinações. Poderíamos pensar em qualquer história ou explicação, mas o fato é que o 

instrumento veio para ficar e se abrasileirou.  

O brasileiro criou por volta de vinte diferentes afinações e inúmeras técnicas de 

construir e formatar suas violas, que podem ser encontradas em regiões distintas do Brasil 

(VILELA, 2013). O caipira brasileiro, com suas mãos calejadas da enxada e ressecadas 

pelo sol, feito terra quando trinca pela ausência de água, escolhe seus materiais, cria suas 

ferramentas, dá forma aos seus sonhos, segue suas percepções e paixões. Trazem poesia 

no jeitinho de fazer, no jeitinho de tanger, despretensiosamente. 

Estando em posse de seu instrumento amadeirado, prendiam-lhes as cordas de 

calibres diferentes, feitas de tripas de animais e da mesma forma sincronizada, giravam as 

cravelhas, esticando-as até um certo ponto, afinando-as conforme suas próprias 

percepções.  

O violeiro quer pontear e sempre encontrou as melhores digitações para isso, 

criando-as. Umas vezes com um ou dois dedos, outras com cordas soltas, interpretou os 

cantos duetados, o som da seriema e o voo dos pássaros. Desenrolou para fora do peito o 

azul do céu e sua imensidão, assim como a grandeza dos abismos terrestres. Também 

tocou as rosas seus espinhos.  

E vem sendo assim... seguimos a mesma sina, os mesmos mitos. As terras eram 

outras, mas o estado de criação é universal. Basta um espacinho de tempo livre que já 
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caímos nele. Somos assim, inquietos mesmo. De mãos em mãos, o instrumento foi se 

modificando, da mesma forma que os homens também se transformavam.  

Feridas na carne e na alma foram marcando os mais infortúnios planos de poder, 

exploração e imposição cultural. Muita desigualdade, muita dor, muitas lágrimas e 

separações. E sigo imaginando, angustiado, por perceber ainda hoje, a incorporação de 

espíritos violentos como aqueles. Não bastaram mais de cinco séculos, não superamos 

nem as dores e nem os intentos desumanos do passado. E sigo chorando, chorando na 

violinha.  

A intenção de modificar o diferente, de eurocentralizar o modo dos corpos nus, libertos, 

dançantes ao seu modo, assim como a ginga negra no corpo, no toque dos tambores de 

pele e no Lundu, me faz pensar que os lusitanos também foram marcados pelas culturas 

ancestrais dos autóctones brasileiros e dos africanos. Quiçá a forma intensa de se 

manifestar musicalmente ou de dançar. Um restinho de calor humano, porventura, tenha 

permitido que fossem movidos, balançados. Mas não foi fácil, nem natural.    

Os fados portugueses carregaram influências brasileiras, segundo Nicolay (2012) a 

hipótese sobre a origem do fado é que, inicialmente foi uma dança brasileira praticada nos 

salões do século XVIII,  que, ao ser exportada a Portugal, deixou suas características 

dançantes e sincopadas, sendo mais apreciada como música.  

O fato é que a Corte que retornou a Portugal já não era mais a mesma. 

Conheceram o Brasil e suas culturas, atravessaram o mar. Foram afetados pelo outro e 
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também afetaram, se deixaram ficar e levaram, não só bens materiais, mas lotaram seus 

conveses dos bens imateriais também, do indizível, do pulsante. 

Nos corpos, nas violas e nas poesias, tudo aparece.  

Por falar em viola, voltemos ao nosso ofício.  

 

1.2 O TAMPO, O FUNDO, A BOCA E O LEQUE HARMÔNICO: 

REVERBERAÇÕES SECULARES E AS ÍNTIMAS RESSONÂNCIAS 

 

Sigamos com a colagem e travamento do fundo e corte da boca. O tampo ficará 

por último, pois é nele que confeccionarei a alma da viola, também conhecida por leque 

harmônico. É nele que trabalharemos o timbre do instrumento, mais varetas, menos 

varetas, mais finas ou mais grossas. Resulta em sons mais agudos ou mais graves, mais ou 

menos encorpados. Continuemos nossa tarefa. 

As mãos caniveteiras do artesão apaixonado, já conheciam o caminho, almejavam  

as curvas, as seis curvas do bojo, inteiro, que por estar encostado no peito, se enche de 

tudo, como o ar nos pulmões humanos, e logo em seguida se esvazia, como brisa ou como 

tempestade.  

É bem conhecido o cheiro do cedro e a vibração do pinho quando repicado 

juntinho ao corpo, caixa com caixa, vibra daqui, estende até lá. Ressonâncias várias, às 

vezes com poesias, às vezes somente sons. Imagens imaginadas, muito íntimas, 



47 
 

 
 

simbólicas (DURAND, 1964) cheias de inquietações comuns. Sensibilidade e criação e 

recriação que só aparecem em um estado de plena leveza, aquele que só experimentamos 

em nossas infâncias, livres de espírito.  

Ventos que trazem sopros sagrados, palavras que todos gostariam de cantar, mas 

que nascem de uma única boca, a da viola. Às vezes transborda pelos lábios humanos, 

toda a poética da vida e dos sonhos, inspirados pela materialidade em que estamos 

imersos e pela qual somos afetados (SAURA e ZIMMERMANN, 2014). 

Assim aparece o universal, que é livre em essência e verdadeiro: às vezes muito 

bom, às vezes ruim. As páginas de uma crônica são assim, não se comprometem com 

nada. Tudo está à deriva, como um barquinho sem vela, em alto mar. 

E sigo perguntando: o que nos motivava a tocar? A construir e recriar nossos 

instrumentos e práticas ancestrais? Como manifestações músico corporais tão antigas, 

seculares, sobrevivem sem se institucionalizar? Como explicar o canto da sereia?  

Agora, trabalharei na tentativa de desenvolver os motivadores, estrutura 

fundamental do nosso leque harmônico, representante alegórico do que venho chamando 

de algo a mais. 

 

 

1.2.1 O prazer no gesto, na criação e recriação 
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Os antigos violeiros intuíram algo muito bom: norteados pelo prazer, assim como 

o ser primeiro bachelardiano, os homens da viola são como os do fogo, preservam a 

mesma natureza.  

 

[...] Para inflamar um pedaço de pau esfregando-o na ranhura da madeira seca, 

é preciso tempo e paciência. Mas esta tarefa deveria ser bastante agradável para 

um indivíduo cujo devaneio inteiro era sexual. Foi talvez, neste terno trabalho 

que o homem aprendeu a cantar. (BACHELARD, 2008, p. 43) 

 

Esses homens perceberam profundo sentido em suas práticas, não queriam parar, 

não gostariam de estar em outro lugar. Não era um problema que se desejaria resolver 

imediatamente: obter o fogo, terminar o instrumento ou terminar a música, etc. Para eles, 

o percurso da viagem é tão rico ou mais do que a chegada. É o ritual de encantamento, 

cíclico, sempre cíclico. 

Não tenho pressa para terminar meus versos e nem meus ponteios ou balanços. 

Projeto-me criando, até mesmo quando toco o que já estava pronto. No ritmo da toada, 

por exemplo, temos um ciclo básico de quatro movimentos que se repetem durante toda a 

canção: para baixo com o polegar, para cima com o indicador, para baixo com o indicador 

e para baixo com o polegar, todos movimentos com a mesma duração, colcheias, andante.  

É o balanço da nossa jangada, da nossa canoa. Como o canto de ninar, é o ponto 

gestual do conforto. Sinto-me protegido, me sinto protegendo. Era para ser entediante, se 

fosse repetitivo ou sem significado, mas não o é: 
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Se deixarmos de lado, por um momento, a obsessão ocidental- aristotélica-

cartesiana em ver na repetição apenas o retorno do mesmo, o gesto mecânico e 

vazio de sentido do ato rotineiro, a mesmice objetivada; talvez possamos 

perceber que esta repetição que vemos na obra musical (leit-motiv ocidental ou 

estrutura melódico-circular oriental) e literária é da ordem da criação 

continuada. (FERREIRA-SANTOS, 2000, p. 61) 

 

O violeiro com seu instrumento expressa seus sentimentos movimentando-se. A 

repetição, o aprofundamento e a “criação continuada”. Sente prazer ao mover 

repetidamente seu corpo, chamando os sons para fora e os projetando, apertando e 

tangendo as cordas. Ciclos e mais ciclos, criando e recriando continuamente. 

Com uma das mãos, em formato de conchinha, dedilha ou balança um dos braços 

de forma ascendente ou descendente. Sobe com o indicador passando-o sobre as cordas, 

desce com o polegar fazendo vibrar as dez cordas. E o balanço vem, dá vontade de 

dançar, de mexer a cabeça, os ombros, os braços ou os pés.  

Imagens surgem do nosso repertório de imagens, o imaginário: olhem só o vestido 

rodado da morena dançando, girando, girando; a saudade da cidade natal ou do canto do 

colibri; a raiva, a tristeza ou a decepção; lágrimas, muitas delas; a força ancestral para 

mudar e enfrentar o medo. O cheiro do fumo de corda e a textura dos palheiros no bolso 

da camisa; os burburinhos das rezas; o cheiro de café e do bolo na mesa, sempre grande e 

massudo; o som da água caindo na biquinha, devagarinho. 
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As mãos calejadas do trabalhador e seus pés sempre aparecem, dançantes, pisando 

a terra vermelha que impregna suas ranhuras. Parecem ser de barro, parecem ter acabado 

de nascer dele. 

Da performance do violeiro com seu instrumento acinturado, das mãos que 

deslizam pelo corpo amadeirado em ritmo quase que copulativo, como disse Ferreira-

Santos (2005) sobre tocar o cuatro venezolano, são geradas combinações harmônicas, 

melódicas, em intervalos consonantes ou dissonantes, bem ritmados. 

Sons de variadas texturas, gostos, cores e cheiros: o acorde torto, a voz áspera, o 

timbre aveludado, a melodia doce, o ponteio doído, a música cinzenta, o balanço 

verdinho, como o bater de asas de um casal de periquitos, para cima e para baixo, tão 

rápido, que mal dá para vê-las em movimento. 

 

Minha percepção não é a soma de dados visuais, táteis ou auditivos: percebo de 

modo indiviso, mediante meu ser total, capto uma estrutura única da coisa, uma 

maneira única de existir, que fala, simultaneamente a todos meus sentidos. 

(MERLEAU-PONTY, 1983, p. 105) 

 

E continuo meu ritual, sempre balançando, em ciclos. Inspirando as danças 

circulares, de mãos dadas e dedos entrecruzados, em círculos, girando, girando, girando, 

ou para frente e para trás, como a criança que balança, sentada em uma tábua presa por 

cordas aos galhos de uma grande mangueira, sempre cantando, sempre gritando: de novo, 

de novo e de novo.  
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No tempo da brincadeira, em um lugar bem distante daquele que costuma ser 

medido por ponteiros e números, a criança brinca em seu próprio tempo (HUIZINGA, 

2000). Da mesma forma, o músico se lança no tempo da obra, em experiência 

transcendental, vivenciando o sagrado (FERREIRA-SANTOS, 2005) mediante toda a 

materialidade vivida pelos corpos. 

Talvez, o prazer gestual no qual refletimos esteja ligado a uma memória corporal 

existente a partir de experiências numinosas antigas, em que os corpos tornam-se 

receptáculos simbólicos e expressivos do transcendente (IROBI, 2012) assim como 

ocorre em algumas comunidades tradicionais africanas. Desse modo, podemos pensar que 

a viola, desde há muito tempo, antes mesmo de sua chegada às terras brasileiras, já 

ressoava no mundo lusófono, já encantava seus instrumentistas, já era portal para o 

transcendente, já era a ligação material do tempo real e o numinoso, sempre reafirmando 

nossos pés no pó da terra, nas águas dos rios e dos mares, no fogo do amor e nos ventos 

montanhosos, assim como eleva nossa materialidade ao sagrado, ao mundo espiritual 

presente em nossos próprios corpos, reavivando-os. 

Dessa expressão sonora dos gestos em nossas violinhas, nascem músicas com 

formas próprias. Harmonias, ritmos, melodias e possíveis poesias são os elementos 

encontrados em duas ou três partes diferentes. Em linguagem popular, poderíamos 

representá-los com as letras A, B ou C. Podemos perceber estas repetições em um trecho 

da música Beira Mar Novo. 
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A 

Moro na casca da lima 

No caroço do juá 

Ô beira-mar, adeus dona 

Adeus riacho de areia 

B 

Adeus, adeus, toma adeus 

Que eu já vou me embora 

Eu morava no fundo d'água 

Não sei quando eu voltarei 

Eu sou canoeiro 

A 

Rio abaixo, rio acima 

Tudo isso eu já andei 

Ô beira-mar, adeus dona 

Adeus riacho de areia
9
 

 

                                                           
9 Beira Mar Novo. Domínio Público. Disponível em: <https://www.cifraclub.com.br/cantigas-

populares/riacho-de-areia-beira-mar/>. Acesso em: 2 dez. 2018.         
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A melodia, a harmonia e o ritmo dos trechos indicados por A são sempre iguais. A 

diferença, neste caso, está na poesia. Os trechos classificados como B também 

apresentam melodia, harmonia e ritmo iguais entre si, sendo diferentes do trecho A, com 

exceção do ritmo, que é homogêneo em toda a música. 

A repetição das harmonias, melodias e ritmos que emergem do gesto, fazem parte 

da criação continuada (FERREIRA-SANTOS, 2005) trazem significações e possibilitam 

ressignificações, assim como ocorre nas brincadeiras infantis ou como nos movimentos 

do homem primeiro bachelardiano.  

 

O prazer no cíclico, no movimento que se repete, de forma criativa e 

significativa. O mundo da repetição é o mundo da criação continuada. A 

repetição assegura a reintegração do tempo humano no interior do tempo 

primordial. 
10

(GUSDORF, 1953 apud FERREIRA SANTOS, 2001, p. 61)  

 

Proposta de escuta: O giro da saía- Faixa 2 

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=1uTAsjw08Vg&t=112s> 

 

1.2.2 A identificação com a cultura caipira ou tradição 

 

                                                           
10

 GUSDORF, G. Mythe et Métaphysique. Paris: Flammarion, 1953. 
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Em tempos em que as grandes cidades são ritmadas e orquestradas por ponteiros 

digitais ou analógicos – os quais giram como se nos encordoassem perversamente a um 

único destino: produzir e consumir desequilibradamente o desnecessário por meio da 

usurpação da vida e do vital, não é de se estranhar a vontade de partir.  

Percebo uma certa aversão à terra e ao verde. Um higienismo que proíbe os 

pezinhos infantis de sentirem as texturas da terra, da grama ou dos troncos das árvores. É 

preferível a natureza mórbida do verde sintético, do plástico e do petróleo, que ao modo 

urbano, é mais saudável. Tudo é cinza, tudo vira pedra. 

Tenho certeza que pertenço a outro lugar, embora a minha certidão, carimbada e 

assinada em cartório, afirme o contrário. Inclusive, nem a cor da minha pele acertaram: 

escreveram branco no papel, sendo que está inscrito negro em meu corpo. Mas deixemos 

esta prosa para outro de nossos cantos. 

Nos afastados rincões ou em aldeias tradicionais, a relação com o meio ambiente e 

com o outro é diferente. Tudo é ramificado: o meio em que habito é a extensão de mim, 

assim como o outro, companheiro de trabalho, de alegrias, de tristezas e de viola. 

Coexistem “pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas atividades lúdico 

religiosas” (CANDIDO, 2017, p. 76).  

Em Bofete - SP, em meados do século passado, a partir de estudos realizados em 

uma comunidade caipira, o professor Antônio Candido escreveu: 

 

A roça, as águas, os matos e campos encerravam-se numa continuidade  

geográfica, delimitando esse complexo de atividades solidárias - de tal forma 

que as atividades do grupo e o meio em que elas se inserem formavam por sua 
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vez uma continuidade geosocial, um inter ajuste ecológico, onde a cultura e 

natureza apareciam, a bem dizer, como dois pólos de uma só realidade. 

(CANDIDO, 2017, p. 199) 

 

Na consciência corporal do caipira, em sua corpoescritura (IROBI, 2012) está 

inscrito o ser de corpo todo (MERLEAU-PONTY, 1975). Embora poucos saibam ler, 

vivem a literatura, sem nem ao menos saberem de sua existência; trazem o conhecimento 

em si, aprendem e ensinam vivendo. 

Viajando com o grupo tradicional de Folia de Reis “Mensageiros dos Santos Reis” 

por Itapevi - SP, Cotia - SP e Vargem Grande Paulista - SP, percebi que as músicas, as 

rezas, as coreografias e vestuário eram aprendidos na prática, em uma viva e verdadeira 

imitação criativa (VILELA, 2013). Não possuem literatura e muito menos assistem aulas, 

aprendem fazendo, criando e recriando, motivados, entre outras coisas, pela identificação 

cultural e pela tradição.  

Nessa, os conhecimentos são passados de geração em geração e, dessa forma, até 

pode-se “formar” um grupo tradicional, considerando que a tradição é uma composição 

de elementos estruturantes e a repetição no tempo e no espaço. Congadas, Folias de Reis, 

Catiras, os Bumba Meu Boi e assim por diante... As manifestações são avivadas por elos 

de convivência, de cooperação e recriação, e na maioria dos casos que observei, as 

ligações são familiares e hereditárias, ou encantatórias e iniciáticas (SAURA, 2008).  
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Uma época eu tentei montar uma folia aqui, aí eu descobri que a folia não se 

monta, ela vem de família! Posso até montar, mas não vai ser tradicional. 

(Antônio Carlos Bicalho, informação oral, 2018)
11

 

 

Retornarei com as reflexões acerca da educação caipira no terceiro capítulo, com 

mais cuidado. Continuemos a explorar nosso caderno de campo. 

Percebi nas aulas que ministro que, quando o aluno chega no primeiro encontro 

relatando íntima identificação com a cultura do campo, apresenta acentuada facilidade no 

aprendizado do instrumento. No gestual, o empunha com intimidade, desenvolve 

interessante "sotaque” rítmico e fraseado, além de memorizar formas harmônicas e 

poesias sem muita dificuldade. Parece-me que há uma memória no corpo, com 

particularidades, é como se já soubessem tocar o instrumento e que só estão se lembrando 

de como o fazer. Há um recordar. Ou re-acordar.  

Não moro no campo, mas o campo está em mim. Sua cultura aparece na viola 

caipira em suas formas, afinação e sonoridade. Nasce da expressão do meu corpo junto ao 

de meu instrumento. Emerge de uma fecunda identificação, é "uma coisa muito mais 

ligada a serenidade, a um jeito mais camponês” (Ivan Vilela, informação oral, 2017)
12

. 

Entreguemo-nos à viagem: 

 

                                                           
11

 Informação fornecida durante entrevista, concedia por Antônio Carlos Bicalho, violeiro e luthier. Santo 

Antônio de Posse - SP, 2018. 
12

 Informação fornecida pelo prof. Dr. Ivan Vilela durante entrevista na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo – ECA – USP, 2017. 
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Chamo a lua pra cantiga ao som da modinha boa 

E misturo a cantoria com os bichos da lagoa 

Urutau canta doído, sapo-boi marca o compasso  

Afinados no bordão da viola nos meus braços 

Não é o céu conforme eu aprendi 

Mas se Deus achar por bem 

Pode me deixar aqui 

Noite alta vou dormir para acordar bem cedinho 

Pois não perco a alvorada do cantar dos passarinhos 

Pra me desejar bom dia coroar o meu sossego 

Eu recebo a visita do cuitelinho azulego 

Não é o céu conforme eu aprendi  

Mas se Deus achar por bem 

Pode me deixar aqui 

 

(ZÉ MULATO e CASSIANO. Meu céu, [s.d.])
13

 

 
 

                                                           
13

 ZÉ MULATO e CASSIANO. Meu céu, [s.d.]. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/ze-mulato-

cassiano/358545/>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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A identificação que sentimos e que é sentida por diferentes atores com a cultura 

caipira e com a cultura da viola, foi verificada nas entrevistas e nos estudos de campo. 

Entre os destaques, está a fala do professor Ivan Vilela, que nos traz observações 

relevantes, relacionadas a como os corpos são afetados: 

 

Criei a orquestra de violas de Campinas, coordenando o trabalho de 2001 a 

2011, e a de São José, de 2014 até 2016. [...] As pessoas não participam 

somente para tocar, a música é a celebração de uma série de valores, que de 

alguma forma, foram pulverizados: solidariedade, compadrio, essa percepção 

maior de ser do que ter. Acho que tem uma certa desilusão com o sonho da 

cidade grande devido ao afastamento das pessoas. Na cidade, as pessoas são 

vizinhas e mal se conhecem. Então, acho que, sobretudo, as pessoas frequentam 

as orquestras para resgatarem estes valores.  

 

Eu reparava que, na orquestra de viola de Campinas, quando chegava um 

pessoa com o perfil bem moderno,  passando duas semanas, colocava um 

chapéu na cabeça, começava de fora para dentro, parava de fumar cigarro 

comum, passava a fumar cigarro de palha, etc., aí quando eu falava “gente 

vamos ensaiar?”, eles respondia “Pra que a pressa?”. Ficavam tentando 

introjetar. A música caipira por ser cronista desses valores, acaba sendo 

celebrada muito mais em função deles. É difícil você pensar em um grupo de 

pessoas que tem segmentos sociais distintos, tem rico, tem pobre, pós-doutor e 

o semianalfabeto,  não é comum você encontrar pessoas de meios tão distintos 

se reunindo em torno de uma ideia comum, não é a música propriamente, mas 

os valores contidos nas celebrações destas músicas. (Ivan Vilela, informação 

oral, 2017)
14

  

 

                                                           
14

 Informação fornecida pelo prof. Dr. Ivan Vilela durante entrevista na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo - ECA- USP, 2017. 
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No corpo de nosso instrumento, no nosso próprio corpo, nas curvas, na boca e nas 

reverberações de nossas violas, não emergem as formas urbanas, esfumaçadas, mas os 

elementares, as do homem simples e a dos da terra.  

 

 

Proposta de escuta: Simplicidade - faixa 3 

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=SoidvJK1JKI> 

 

 

1.2.3 A saudade 

 

“A emoção não é um fato 

psíquico e interno e, sim, uma variação de 

nossas relações com outrem e com o 

mundo, legível em nossa atitude corporal.”  

(MERLEAU-PONTY,1983, p. 

109) 
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Deslizando pelas águas da vida, nada passa despercebido, tudo nos afeta (SAURA 

e ZIMMERMANN, 2014): o cheiro verde da mata ribeirinha, os pousos e fogueiras, as 

conversas, o toque no corpo, o ser tocado. O doce canto do sabiá laranjeira, flauteado, 

encantador de humanos, a terra molhada e o espelho de águas, aquele que só pode ser 

visto no abandono do ser narcísico. Não procuro minha silhueta nas imagens das águas. 

Não procure. A cegueira diante da imensidão é imediata. É necessário se ver na 

grandiosidade e na beleza do mundo cósmico, em homogeneidade material.  

Com as marcas do tempo, sol, chuva, sereno e terra, muitos chapéus de palha 

foram arrastados às grandes cidades, lutas de terra que parecem nunca cessar. Caipiras, 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos, alvos de perseguições constantes, anos após anos. 

Talvez esta seja a sina dos guardiões da terra: serem perseguidos pelos homens do 

dinheiro, apáticos e egocentrados. Saqueiam o meio ambiente e a vida do semelhante, 

sem piedade.   

A seca e a consequente fome também promovem mudanças. Retirantes, com suas 

trouxas sobre a cabeça, se afastam do sertão querido. Famílias separadas pela esperança 

de vida ou pela morte. Longe do lar, consolados por lembranças, sonhos e expectativa de 

retorno, ponteiam com tristeza suas violinhas, trans-portadoras de lembranças vivas, de 

vidas vividas. Encontram na viola um pedacinho de suas terras, de seus lugares. 

Reencontram-se consigo e com o outro, se sentem motivados a tanger. “Rapaz, traz uma 

força, só trabaio na empreita com um radinho cantando de lado.  Ai, não vejo a hora de 
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chegar em casa para pegar minha viola e ficar lembrando dos tempos de folia” (João, 

informação oral, 2017)
15

. 

 

O outro lado da viola caipira é aquele que remete a um ambiente ou 

situação que se viveu há anos atrás, em pequenos centros ou na roça, o 

que se fazia por lá quando criança, corria descalço nos pastos, montava 

cavalo, corria atrás de passarinho, nadava nos rios e tudo aquilo vem na 

cabeça por meio das letras das músicas. [...] As pessoas que procuram 

aprender viola caipira é para isso: chegar naquele cantinho dizendo 

“puxa vida, me lembro disso, daquilo, de fulano, de tal situação, do 

lugar que morei”. Tudo isso está na música raiz. Então, tudo remete a 

saudade! (Antônio Bicalho, informação oral, 2018)
16

 

 

Alguns poetas violeiros trazem ao mundo sensível o sentimento dos exilados 

citadinos e o que gostariam de dizer. Talvez, a universalidade da arte esteja apoiada na 

possibilidade de expressar simbolicamente os sentimentos do outrem.  

 

De que me adianta, viver na cidade, 

Se a felicidade não me acompanhar. 

Adeus paulistinha do meu coração, 

Lá pro meu sertão eu quero voltar. 

Ver na madrugada, quando a passarada, 

                                                           
15

 Informação fornecida por João, 50 anos, aluno de viola caipira. Suzano - SP, 2017. 
16

  Informação fornecida durante entrevista, concedia por Antônio Carlos Bicalho, violeiro e luthier. Santo 

Antônio de Posse -SP, 2018. 
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Fazendo alvorada, começa a cantar, 

Com satisfação, arreio o burrão, 

Cortando o estradão, saio a galopar; 

E vou escutando o gado berrando, 

Sabiá cantando no jequitibá. 

Por Nossa Senhora, meu sertão querido, 

Vivo arrependido por ter te deixado; 

Esta nova vida, aqui na cidade, 

De tanta saudade eu tenho chorado, 

Aqui tem alguém, diz que me quer bem, 

Mas não me convém, eu tenho pensado, 

Eu fico com pena, mas esta morena, 

Não sabe o sistema em que fui criado. 

Tô aqui cantando, de longe escutando, 

Alguém está chorando com o rádio ligado. 

Que saudade imensa, do campo e do mato, 

Do manso regato que corta as campinas, 

Aos domingos ia passear de canoa, 

Na linda lagoa de águas cristalinas; 

Que doce lembrança, daquelas festanças, 

Onde tinha danças e lindas meninas, 
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Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, 

O mundo judia, mas também ensina. 

Estou contrariado, mas não derrotado, 

Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. 

Pra minha mãezinha, já telegrafei, 

Que já me cansei de tanto sofrer; 

Nesta madrugada estarei de partida, 

Pra terra querida que me viu nascer; 

Já ouço sonhando, o galo cantando, 

O inhambu piando no escurecer, 

A lua prateada, clareando as estradas, 

A relva molhada desde o anoitecer. 

Eu preciso ir, pra ver tudo alí, 

Foi lá que nasci, lá quero morrer. 

 

(GOIÁ e BELMONTE. Saudades de minha terra, 1980)
17

 

 

Podemos imaginar os Gerais, os extensos e infinitos espaços da terra e do céu, o 

isolamento das casas, a luz de um vizinho distante que brilha na escuridão. Imagina-se e 

                                                           
17

 GOIÁ e BELMONTE. Saudades de minha terra. São Paulo: Believe Music, 1980. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WD6fmrmpUa8>. Acesso em: 5 dez. 2018. 
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apalpa-se o silêncio, o infinito, a paz. Neste instante, parece surgir a viola, nesta íntima 

imensidão (BACHELARD, 1993). Para o autor, (ibidem), há uma especialidade no 

devaneio imaginativo da imensidão: 

 

A imensidão é, poderíamos dizer, uma categoria filosófica do devaneio. Sem 

dúvida, o devaneio se alimenta de espetáculos variados, mas por uma espécie 

de inclinação inata contempla a grandeza. E a contemplação da grandeza 

determina uma atitude tão especial, um estado de alma tão particular, que o 

devaneio põe o sonhador fora do mundo mais próximo, diante de um mundo 

que traz a marca do infinito. (p. 316) 

 

Em um fim de noite, pensamentos me tomaram de tal forma que divaguei. Andei 

por terras longínquas, muito vivas em mim, tão vivas que a sensação era de reencontro. 

Um fragmento se materializou em palavras, rapidamente tentei colocá-las no papel:      

 

                            DEVANEIOS DE DEZ CORDAS 

Na estrada segue a vida, penso em idas e vindas, penso em 

um transplante rural que nunca vivi. Como posso ter 

saudades de algo que nunca tive e momentos que nunca 

passei? No ponteio da viola me resgato de antigas rodas 

de cantoria e causos, forno a lenha, panela de barro e 

cigarros de palha que nunca fumei. O vento leva a fumaça, 

mas a lembrança é forte do que nunca passei. 

Esses dias mesmo plantei uns pés de plantas, hortaliças 

plantei. Na primeira vez que coloquei as mãos na terra, 

nas mudas, na enxada, já havia um sentimento de 

retomada, nostalgia pura, até uma cachacinha tomei. Viola 

minha viola traz de volta a minha rota, pois a viagem é 
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longa, ou somente imaginei? Fiz uns ponteios de 

madrugada, ou será que sonhei? (Diário de campo, 2016) 

Há um sentimento de pertencimento que extrapola o real, ou que talvez coadune 

com ele, uma vez que a própria realidade é imaginada. Há esse espaço imaginativo 

imenso, simbólico. É possível nos sentirmos parte de determinados lugares ou enraizado a 

eles mesmo sem nunca termos vivido lá? Lembranças de infância ou lugares que eu possa 

ter passado ou não. Símbolos e suas ramificações, desdobramentos, imagens múltiplas, 

imaginadas. Ainda nesse sentido, podemos pensar que a partir do contato da subjetividade 

humana com a imagem poética (BACHELARD, 2008, p. 2), é possível sentir saudades de 

lugares, atividades e momentos que nunca foram vividos (MEIRELLES e SAURA, 2015, 

p. 17).  

O som da viola traz em suas possibilidades harmônicas, rítmicas e melódicas o 

campo e sua cultura. É a sabedoria do velho caboclo, ressoando e ressoando, resistindo, 

percutindo. Saudades.  

 

A saudade é uma estrada longa 

Que começa e não tem mais fim 

Suas léguas dão volta ao mundo 

Mas não voltam por onde vim 

(SATER, A. A saudade é uma estrada longa, 1994)
18

 

                                                           
18

 SATER, A. saudade é uma estrada longa. Terra de Sonhos - Galeão II. São Paulo, 1994. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_29UWZ301U4>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
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Proposta de escuta: Saudades de você – faixa 4 

Link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Eu21D8QjTLc&list=UUL8Qd4w2KsI9kYIVcMWTT6w&index=> 

 

1.2.4 A fé 

 

“Tocar viola é se esquecer no tempo.  

Ir para misteriosas paisagens, desacorrentado, solto como bicho.”  

(Tavinho Moura em entrevista apud MARQUES, 2016) 

 

Longas caminhadas, pés calejados, em bolhas, acostamentos, estradas de chão e 

poeira; joelhos em sangue ao chão, escadarias em pedra rústica, altas, muito altas; horas 

de jejum, boca seca e amarga, olhos quase fechando e a fraqueza humana.  

Dedos calejados no aço das cordas, dormentes como se fossem pequenos cascos 

de cavalo, cinzentos do banho metálico que se esvai dos pares, ágios; braço, quase que 

trêmulo, sustenta a mão esquerda em acordes, enquanto a outra balança, como se 

dançasse em louvor aos santos, ao menino Jesus, a Deus.  

Depois de algumas horas, o trapézio e a cervical ardem, apertados pela correia, 

sustentando o instrumento. Ninguém reclama. Olhos fechados, canto bem expressivo ou 
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sorrisos. Aos olhos incrédulos, há uma dubiedade na certeza de bem ao se abarcar o 

martírio e a fé, mas aos olhos festeiros não: para esses há uma certeza de bem maior, 

muito significativo, porém difícil de ser explicado. O sofrimento tem base no respeito, na 

devoção, na esperança de cura, na proteção das entidades, etc; na fé que motiva as 

bandeiras, os cantos, as danças, as violas, os abraços, entre outras alegrias. Viva aos 

Santos Reis! Viva! A fé é uma certa ordenação e organização de mundo. 

Os caminhos dos Três Reis Magos refeitos, simbolicamente, guiados talvez, pelas 

mesmas estrelas ou por uma única, imaginada.  

 

Oh Deus salve o oratório 

Oh Deus salve o oratório 

Onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus 

Onde Deus fez a morada, eiá 

 

Onde mora o Calix Bento 

Onde mora o Calix Bento 

E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus 

E a hóstia consagrada, eiá 

 

De Jessé nasceu a vara 

De Jessé nasceu a vara 

E da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus 

Da vara nasceu a flor, eiá 
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E da flor nasceu Maria 

E da flor nasceu Maria 

De Maria o Salvador, oiá, meu Deus 

De Maria o Salvador, eiá 

(Calix Bento. Domínio Público)
19

 

 

Viajando com “Os Mensageiros dos Santos Reis”, grupo tradicional de Folia de 

Reis, percebi uma euforia, uma vontade, um compromisso que os motivava a viajar 

apertados, no calor ou em chuva torrencial dentro de um micro-ônibus antigo. Com 

certeza não era por dinheiro. As prendas arrecadadas nas visitas às casas não davam lucro, 

mas o pouco coletado era direcionado à Festa de Chegada da Bandeira na finalização do 

giro. 

A memória coletiva tradicional do campo os animava, um catolicismo mais 

rústico, místico. A tradição nutrida pelas lembranças do passado, das visitas noturnas às 

casas dos sitiantes, do gosto do café com bolo, dos sons das caixas dos tambores, das 

rezas e das violas. A fé e a vida humana. Adentrar no recôndito universo da casa das 

pessoas. Todas as lembranças os alimentavam, até as dores nas mãos que sentiam, por 

tocarem a madrugada inteira.  

                                                           
19

 Calix Bento. Domínio Público. Disponível em: <https://www.kboing.com.br/pena-branca-e-

xavantinho/calix-bento/>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
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As rezas e os cantos nos quartos dos acamados, fé na recuperação, no afastamento 

das dores causadas por doenças ou pelas separações por morte. O desejo de andar sem o 

auxílio de cadeiras de roda, andadores ou muletas. As mãos que seguram firmes nos 

terços, ao passo que as lágrimas correm.  

Da missa, não imaginamos nem um terço, desejamos melhoras.  

Além das folias, violeiros e violas, desde tempos antigos, são caracterizados como 

aqueles que estabelecem elos entre o mundo material no plano imaterial, intercessores. 

Acredita-se que, por meio do toque de viola, dos cantos e conhecimentos ancestrais de 

rezas e plantas, as pessoas possam ser curadas, como já foram:    

 

Também tem histórias de pessoas que foram curadas de doenças por meio do 

toque da viola caipira, tem até música que fala disso [...] Tinha um menino 

doente que foi desenganado pelos médicos. Um dia, apareceu um cara que 

tocou viola pra ele e cantando pediu para São Gonçalo e para os Três Reis 

Magos a cura do pequeno.  Conseguiu! Acabou salvando ele. Eu acredito, 

porque pra mim a cura é mais psicológica do que física. (Antônio Carlos 

Bicalho, informação oral, 2018)
20

 

 

E seguiu contando o violeiro: 

 

Eu mesmo já me curei de um monte de coisa. Em uma época, tive esporão, nos 

dois calcanhares, já não conseguia nem andar. Teve uns dias que eu não saía 

nem da cama. Um dia um violeiro foi lá em casa e falou para eu pegar três 

ramos de uma planta que se chama Copo-de-leite, preparar a terra e plantar. E 
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 Informação fornecida durante entrevista concedia por Antônio Carlos Bicalho, violeiro e luthier. Santo 

Antônio de Posse - SP, 2018. 
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me disse que quando aqueles galhinhos brotassem, que o esporão sumiria. Vou 

acreditar nisso? Sei lá! Peguei os galhinhos e plantei em um vaso lá nos fundos. 

Começou, começou, começou, teve um dia que eu já estava andando normal. 

Fui lá ver, os três raminhos brotadinhos! Olha, é coisa que você fala: “não vou 

acreditar!”. Às vezes você desacredita acreditando! (risos) É mesma coisa esse 

negócio da viola: se a pessoa acreditar que cura, pode se curar sim!
21

 

 

Além da cura de doenças, há muitas histórias de fé envolvendo violas e violeiros: 

pactos variados, duelos instrumentais com o diabo, benzimentos, feitos sobrenaturais e 

aparições: “A gente ouve muita história por aí. Em alguns lugares que moraram violeiros 

falecidos, se você passar à noite perto do cemitério, dá para ouvir os sons da viola!”
22

. 

Tocar viola, desde tempo remotos, provoca a curiosidade de simpatizantes. Por 

acharem a prática complexa, muitos caracterizam a arte como resultado de habilidades 

sobrenaturais. Acredito que por isso, o violeiro, seus toques e cantorias são associadas ao 

divino. Ademais, as culturas tradicionais costumam associar todos os momentos de 

criação a um ato divino (SAURA, 2008), por terem pouca explicação lógica ou de 

causalidade bem definida. 

 

Eeee viola, cordas que escondem segredos, melodias guardadas no interior de 

um bojo, totalmente ligadas a histórias de violeiros que sentiam e presenciaram 

a magia dessa danada, são lendas ou fatos reais? Quem é que pode saber? Ôce 

acredita, eu só posso dizer uma coisa pro cê: tem certas horas que a gente está 

em um lugar, aí acontece umas coisas que dá um vorteio na cabeça he he he he! 

E por mais que você tente entender, é difícil, nem procure explicação, então, 
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 Idem, ibidem. 
22

 Idem, ibidem. 
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ocê sai contando essas coisas prôs outros e não é que eles acredita e sai 

contando por ai também, aí virá história, história de violeiro!
23

  

 

Seguimos com um causinho: 

 

[...] O Renato Andrade tem uma história engraçadíssima: uma vez o pessoal da 

Globo foi gravá-lo para um documentário, aí o pessoal ficava falando: “e o 

Diabo?” Porque o Renato contava muita história. “E o Diabo?”. Ele falava: 

“não chama, vai atrapalhar”. Eu sei que os caras falaram tanto, que de repente, 

o microfone começou a ter um ruído, o vídeo parou de funcionar, a câmera 

gravou, mas não gravou nada, entende? Estava um barulho de vento onde não 

tinha vento (imitação de ruído de vento), aquela coisa, aí o Renato falou: “Tá 

vendo! Vocês chamaram, está aí!”. Não conseguiram gravar, tiveram que 

marcar uma outra vez. (Ivan Vilela, informação oral, 2017)
24

 

 

E esse negócio de pactuar com o diabo para tocar bem, será que é verdade? 

 

Diz que pra fazer o pacto com o capeta, pra você tocar viola de um modo 

atravessado, o senhor tem que fazer assim, vai ouvindo: o senhor pega sua 

violinha e vai para um lugar bem afastado, lá para além da roça, que você sabe 

que tem uma igrejinha lá perto, onde o povo fica lá a rezar, entendeu? Você vai 

sozinho de tudo, de noitão, mão grudada, horas mortas. Chegando lá no meio 

do mato, você vê a igrejinha. Larga a viola ali numa moita, de ladinho e vai 

chegando perto. Nessas igrejas do interior, tem sempre um buraco na parede 

pra mode o povo que está lá dentro respirar, não é mesmo? Chega lá perto, 

enfia o braço lá dentro, há, que você saiba que lá por perto, já morou ou tocou 

violeiro bom danado, desse tipo, enfia o braço lá e começa a gritar para dentro 

de você e para dentro da igreja o nome do violeiro, que para tocar daquele jeito 

                                                           
23

 DEGH, F. Disponível em: <https://open.spotify.com/album/35hhSg2z99KhzfzgDJhZPM>. Acesso em: 

16 jan. 2019.  
24

  Informação fornecida pelo prof. Dr. Ivan Vilela durante entrevista na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo - ECA- USP, 2017. 
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só mesmo tendo feito o pacto com o capeta. Grita o nome do tal, grita, grita, 

você vai sentir uma mão te agarrar lá dentro, mão peluda, com umas unhas 

comprida, vai te puxar para dentro, você vai forçar para fora, não deixa não. 

Quando você sentir que sua mão está bem dentro da mão do tal, aquela mão lá 

dentro vai esmigalhar sua mão, em mil pedacinhos, quando sentir, puxa de uma 

vez, você vai ver sua mão e seus dedos todos quebrados, mas não esmorece. 

Olhar para sua violinha, ela vai estar ali na moita respirando, o bojo dela 

enchendo e esvaziando. Vai em direção a ela, vai aparecer um cachorro, um 

cão, bitelo, vai querer pegar você, não deixa, vai querer te pegar, se afasta, mas 

você também não pode bater nele. Se você conseguir chegar até sua viola, sem 

relar no animal e sem que ele tenha te pego, é só começar a pontear que as 

músicas vão estar tudo dentro de sua viola.
25

 

 

Vê-se nesse conto uma explicação de como a viola respira, tem vida própria, 

transforma o homem em seu instrumento e não o contrário. Canta-se as músicas que a 

viola quer, essa danada, de vontade própria. 

Sigamos com outro causinho popular, esse sobre o surgimento de duas de nossas 

afinações brasileiras:  

Dizem que o Chavelhudo, o Tinhoso, o Jurupari, o Dianho, o Tendeiro, ou seja, o 

Capeta em corpo, como gente, descia as águas de um determinado rio em cima de uma 

canoa tocando uma viola.  

Ao avistar uma comunidade, encostava seu transporte, pulava dele e logo se 

transformava em um jovem homem muito sedutor. Se Deus o livre houvesse naquele 

lugar uma moça virgem, com um feitiço ele a encantaria. 
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 Paulo Freire e o Pacto com o Diabo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=4C7fmlYgtYo>. Acesso em: 16 jan. 2019.  
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A afinação que o malvado violeiro usava foi denominada de Rio Abaixo, devido a 

sua descida pelas águas doces brasileiras.  

Sabendo do trabalho sujo do malfeitor, o padroeiro dos violeiros, São Gonçalo, 

subia o rio contrário ao fluxo das águas por meio de uma canoa. Tocava sua poderosa 

viola, afinada de forma diferente da do Malvado, visitando as comunidades nas quais o 

Capeta havia passado, desfazendo os feitiços e libertando as donzelas ribeirinhas.  

A afinação de São Gonçalo foi denominada Rio Acima, em virtude do trajeto 

ascendente do santo contra o fluxo das águas. 

Bom, vamos parar com essas histórias de entidades malignas, porque dizem que 

esses causos atraem coisas ruins. Vou até colocar um tercinho dentro da viola, um 

pequeno espelhinho atrás da mão do instrumento e é claro, um guizinho de cascavel, 

proteção contra os males do outro do mundo e do mau olhado. Dizem que o guizo 

também ajuda a timbrar o instrumento. Vou duvidar?  

Voltemos ao nosso ofício, é hora de finalizar a caixa de nossa viola. Com um 

sopro ou com tiras de madeira e cola, daremos uma particularidade para nosso 

instrumento: a alma. Em forma de leque, habitará a parte interna do instrumento, colada 

ao tampo, entre as grandes curvas laterais.  Vamos temperá-lo? 

 

1.2.5 O Leque harmônico e o fechamento do bojo: o algo a mais  
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Vou terminando uma parte das ressonâncias deste trabalho, o bojo, que talvez seja 

a mais importante na materialização sonora dos devaneios humanos. De alma para alma, 

de anima para animus (UMEDA, 2011), todas as vibrações e ressonâncias, sem fim. 

É no bojo que confeccionaremos a boca do instrumento, por onde emanam os 

sons, a partir das vibrações da madeira, e a alma, em formato de leque, que juntamente 

com outros materiais, traz autenticidade ao timbre do instrumento. Imagens simbólicas 

(DURAND, 1964), criadas e recriadas por meio do diálogo com a materialidade do 

mundo, mergulhado em íntimas relações, fecundas. Transbordo o mundo em sons, em 

humanidade, em imaginação, em metáforas de metáforas (BACHELARD, 2008). De 

corpo em corpo seja amadeirado ou de carne, sempre vibrando e fazendo vibrar, 

brincando. 

 

a partir do subjetivo e do que aparece com assiduidade revelando seu 

significado latente, encontramos nos brinquedos e brincadeiras, jogos e 

manifestações populares, expressões dessa humanidade que nos atravessa. 

(MEIRELLES e SAURA, 2015, p. 7) 

 

Retornando ao início deste capítulo, como retorno a um tema musical, ritornelo, 

em uma interminável espiral de indagações filosóficas, intento um mínimo de 

compreensão sobre um singelo fazer humano, expressivo, significante: tocar viola.  

Nosso signo, o leque, servirá à tentativa de materializar, simbolicamente, o 

indizível e inexplicável elemento de combustão, motivador do íntimo interesse, 
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despretensioso e significativo como o brincar. Simbolicamente o chamarei de algo a 

mais. 

Leque harmônico, único em suas multiplicidades. Quantas poderiam ser as 

lâminas? Isso vai depender de como cada pessoa é afetada. Os sons dizem sobre tudo, 

inclusive sobre o nada. Como gostaria de ouvir seu instrumento? Agora é a hora de 

decidir como a essência humana vai ser transportada: por vias mais graves ou mais 

agudas, mais vibrantes, brilhantes, estridentes ou aveludadas? 

O prazer na repetição gestual, harmônica, melódica e rítmica será uma vareta; a 

identificação com a cultura caipira e de viola, outra; a saudades, chorona, outra; a fé 

alegre e calejada, outra.  

Percebi, principalmente nas entrevistas, que as duas primeiras hastes estão 

presentes em todos os corpos violeiros. Seriam um bipé dos causadores. As duas últimas, 

mais específicas, podem estar presentes entre os motivadores da mesma pessoa, mas, é 

comum estarem em caixas de ressonância diferentes. Não somos iguais, quem dirá nossos 

instrumentos. Imagem sonora e semelhança de artesãos e violeiros. Alguns, já 

encontraram relação até mesmo com a imagem: que se manifestem os corpos de viola. 

Mas voltando ao nosso canto, o da sereia, quais seriam os outros elementos que 

dinamizam nossa íntima expressão e interesse? Bachelard, Duran, Merleau-Ponty, 

Ferreira-Santos, Saura, Almeida, Umeda, entre outros mestres – digo mestres no mais 

respeitoso sentido ancestral, por saber que dominaram e dominam a tradicional arte de 

filosofar, trouxeram-me a percepção, o quanto somos afetados pela materialidade do 

mundo: fogo, água, terra e ar, donos das imagens primeiras que se desenrolam em uma 
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infinidade de outras, simbólicas, carregadas de significados não isolados, assim como 

uma única gota de água marítima também é o mar. 

Logo, as quatro primeiras varetas, cada qual com suas características, múltiplas 

em suas unidades, presenciáveis parcialmente nas expressões violeiras, emanaram e 

emanam da expressão de nossa humanidade em contato com a materialidade do mundo e, 

por consequência, da nossa imaginação. Criamos e recriamos o mundo por meio de nosso 

imaginário. Fazemos dele casa, fuga ou refúgio. Estamos sempre a nossa procura, 

estamos sempre nos encontrando, seja na delicadeza das flores, nos movimentos das 

águas, na rusticidade da terra ou em um tronco antigo de árvore.  

Digo que os motivadores citados são parcialmente presenciáveis, pois, o que 

consegui expressar, representa apenas a minúscula ponta de um iceberg. Mediante as 

particularidades de cada ser, cada causador poderia se constituir de diversas formas, por 

variadas imagens imaginadas. A imensidão do mundo terrestre, seus múltiplos 

significados e as particulares percepções de cada ser, interessado em violas, ponteios e 

poesias, apareceriam em meus relatos, se isso fosse possível, mas não é. 

Talvez, o maior motivador, dinamizador de nosso leque harmônico, seja a 

materialidade do mundo, com toda  a sua infinitude, com toda a sua grandeza. Está aos 

nossos olhos e em nossas peles, sendo única e múltipla em nossas singularidades.  

Se a materialidade do mundo é o motivador dos motivadores, por que somos 

afetados diferentemente? Podemos imaginar que há algo de diferente na constituição de 

cada ser. O que poderia ser?  
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Considerando que as imagens imaginadas são múltiplas e simbólicas (DURAN, 

1964), e que o imaginário individual reproduz o imaginário social mais amplo, acho que 

poderíamos acrescentar mais uma vareta em nossa essência instrumental. Talvez, o outro 

elemento do leque, múltiplo também, seja trabalhado e constituído por memórias muito 

antigas, corporais. Arqueomemórias (FERREIRA-SANTOS, 2005), arquétipos 

(FERREIRA-SANTOS e ALMEIDA, 2012), imagens primeiras (BACHELARD, 2008), 

subjetividades que nos atravessam (SAURA, 2014). 

E no caso do violeiro, qual seria o arquétipo ligado ao nosso interesse cultural?  

Ou ainda, qual seria a memória, ou as memórias ligadas aos modos de vida e aos 

respectivos movimentos culturais? Poderiam afetar a constituição da subjetividade? 

O arquétipo que surge mais forte nos relatos e depoimentos é o do caipira, do 

homem do mato, do caboclo.  Expressou sua cultura em um instrumento que materializa 

sonoramente sua vida. Basta ouvir um pouquinho do som da viola para sermos levados 

aos mais afastados rincões. Sua cultura é guardiã do trato com a terra, do cultivo, da 

colheita; de rituais de cura a partir do íntimo conhecimento das plantas; conhecimento da 

chuva, do fluxo das águas, do pescado; do uso respeitoso do fogo purificador e 

transformador (BACHELARD, 2008); sabedoria trazida pelos ventos orientadores, 

inflamadores no braseiro. 

Observando as formigas trabalhando, seu ritmo e harmonia, olhando o céu em 

estrelas ou o anel luminoso em volta da lua, saberia dizer se vai chover ou se vai fazer sol. 

Pergunto ao mais antigo membro de minha comunidade se é a hora do plantio e obtenho 
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respostas. Exatidão do saber resultante da experiência, da cuidadosa observação de quem 

se sente parte do que vê. 

Peço ajuda com o controle de pragas e a tenho por meio de rituais e rezas. Quantos 

relatos ouvidos! Manifestações que desconheço o funcionamento, que dependem das 

inferências do mundo e seus mistérios. 

Sem exageros ou estereótipos, podemos observar complementarmente, na obra de 

Valdomiro Silveira
26

,  a humanidade caipira em forma de contos, escrita como falada, 

amores, saudades, raiva, ciúmes, respeito, muitos afetos, relação com o social, acertando e 

errando sempre, em toda sua humanidade. O caipira em Valdomiro é apresentado como 

portador de uma poética no trato com a natureza e na observação do mundo, sempre 

devagarinho, em tempo natural como a observação de uma criança. Em contrapartida, a 

perspectiva moderna de tempo é mais linear, organizada cronologicamente, por isso o 

estranhamento do citadino no campo: “O tempo que a natureza impõe à lavoura se reflete 

em tudo no campo. Para quem vem da cidade grande, é um desafio” (TAUBKIN, 2008, p. 

19). 

A cultura secular do caboclo é permeada por esfinges ritualísticas que se 

frutificam a partir de experiências tangíveis. Esses traquejos corporais alentam a 

continuidade   das práticas, permanecendo assim na vida descendente. Nessa 

penetrabilidade mundana, eles aprendem a manipular energias provenientes da 

elementaridade acessível, em extensão. As plantas com suas cores, aromas, texturas e 
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 SILVEIRA, V. Lereias: histórias contadas por eles mesmos. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 
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gostos, trazem o alimento, mas não somente: possuem a cura de doenças humanas, 

corporais e espirituais. Os gestos humanos que benzem, fervem, moem, conduzem 

reestabelecimento para quem bebe, come e fuma os extratos ativos e terapêuticos dos 

preparados. 

Também, neste envolvimento substancial e cíclico, celebram a união e a fé, 

dançando e tocando. Quantas coreografias e toques: Festa da Santa Cruz, Festa do Divino, 

Folia de Reis, Catira, Fandango, Congada, entre tantas outras. Movimentos coloridos e 

sonoros, tradicionais. 

Ainda neste abarcamento elementar, não poderia deixar de citar a praxe solidária 

no campo e suas celebrações musicais em agradecimento pelo sucesso dos mutirões que 

viraram a terra ou pelos que moldaram o barro nas paredes dos ranchos. Ao fazerem isso, 

se tornam únicos, sempre em ajuntamento. 

Assim, mediante práticas culturais tão antigas, com significados tão profundos, 

seria impossível que algo não fosse passado às gerações seguintes por meio do corpo e de 

sua memória, tal como afirmou Irobi (2012) sobre a memória corporal das comunidades 

tradicionais africanas e suas reminiscências. 

Já que a nossa humanidade é a mesma, independente da separação dos 

continentes, os corpos que se entregam a sua própria espiritualidade, a sua própria 

presença material, que pode ser profana e sagrada ao mesmo tempo, encontram em sua 

essência corporal o receptáculo simbólico e expressivo do transcendente, por meio de um 

sistema de comunicação metalinguístico (IROBI, 2012), traz no gesto sonoro, o vivo, o 

vivido, o imaginado e o arquetipal. Corporeidades. 
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As comunidades caipiras, assim como as tradicionais africanas, tiveram suas 

vivências permeadas por rituais. Para exemplificar, relacionado ao trabalho na roça pude 

constatar: rituais pré-plantio, durante o trabalho, para agradecer pelo dia, para conter 

pragas, para proteger-se de animais peçonhentos, para agradecer a colheita e para celebrar 

as parcerias.  

O algo a mais, então, pode ser compreendido, a princípio, como a frutificação de 

nossa humanidade, mergulhada na materialidade do mundo, afetando e sendo afetada por 

tudo e por todos, sendo particularmente temperada pela capacidade de imaginação, 

carregada por reminiscências e arqueomemórias, as quais podem estar mais ou menos 

ativas no corpo,  dependendo de estímulos variados, como é no nosso caso, os sons e os 

corpos de nossas violas. 

Ainda haverá muitos leques para se temperar.  Acho que para este bojo, cinco 

varetas caíram bem. Para o próximo instrumento, com mais experiências, podemos 

sofisticar nossas construções e chegar a novos resultados, sonoros e filosóficos. 
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CAPÍTULO 2: DESCONSTRUINDO UM BRAÇO E RECONSIDERANDO A 

EXTENSÃO DO CORPO 

 

“O mundo sensível e de meus projetos 

motores são partes totais de um mesmo 

ser.”  

(MERLEAU- PONTY, 1965, p. 19) 

 

Sigamos nossa tarefa, agora chegou a vez do braço, e para isso, recorro mais uma 

vez à matéria, sempre à matéria.  Cedro e jacarandá da Bahia, madeiras antigas, nascidas 

do útero da terra úmida, escura, fértil em material potência. Tarrachas, tensor e trastos em 

rolo, metálicos, da água, do fogo, da forja, do chão. A mãe nunca desampara seus filhos.  

Cuidadosamente nos alimenta, serenamente, em tempo natural: “[...] é da terra que se tira, 

tudo o que se aspira pra viver, oiá”
27

. 

Biomas que carregam a vitalidade universal, a mesma que anima nossos corpos, 

humanos, nos inspira e nos ampara. Tambores de troncos entalhados, flautas de bambu, 

violas de pinho, cedro e jacarandá, tudo alinhado. Práticas manuais profundamente 

poéticas, simbólicas. 

                                                           
27

 BRENO RUIZ e PAULO CESAR PINHEIRO. Caipira, [s.d.]. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=skXgjfVZOKY>. Acesso em: 12 mar. 2019.  
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As máquinas industriais não compreendem a extensão da vida que nos habita:  

pele e tronco, carne em terra, em água, calor em sangue, em sol. Ciclos dos ventos, 

sussurros musicais, sopro. Das raízes ao sétimo céu, tudo imaginamos, tudo tocamos ou 

pintamos, em mandalas, em rosetas, da boca da viola, o todo, o vibrante, o cíclico, em 

harmonia. 

A matéria e os rituais de transformação nos trazem a re - ligação com o supremo, 

com o sagrado, com o íntimo, com os outros. Corto e entalho a madeira que vibrará nos 

meus chamamentos, agradecimentos e pedidos, em roda, em grupo, em movimento, entre 

os grandes dilemas da vida, que se findariam na terra e em seus deleites ou em um plano 

extra material, idealizado, imaginado, em devaneios. O material e o sagrado estão em nós, 

em nossos corpos, nem ao céu nem à terra, nem o dia, nem a noite, o crepúsculo em 

tempo e equilíbrio (FERREIRA- SANTOS, 2005). 

De um pedaço retangular e bruto de cedro teremos a base do braço. Uma das faces 

reta, chapada, com uma cavidade ao meio. Esta será a moradia do tensor, que, de tempos 

em tempos, poderá modificar tudo.  Côncavo ou convexo, ajustes na madeira, no aço, 

para a pele, para o coração e para a anima. 

Já a outra, semi arredondada, receberá a mão do violeiro, em concha, posição 

natural. Travando   o   tensor, a   escala, colada   em   cima   do   braço.   Cortes   

horizontais milimetricamente calculados receberão os trastes que a dividirão em pequenos 

espaços, casas. 
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As   casas   abrigarão os sons, notáveis notas, suscetíveis, sucessivas, melódicas ou 

harmônicas, acordes ou ponteios, sempre vivos e estendidos do espírito ao leque 

harmônico, essência humana, temperada, vibrante, boca afora. 

Na ponta do braço, a mão da viola, que será trabalhada na terceira etapa do 

trabalho, juntamente com o cavalete, de mãos para mão, de veias para veio.  

Enquanto vou lixando a base do braço, quer se sentar para mais um dedinho de 

prosa? 

 

 

 

 

2.1 PROVOCAÇÃO MATERIAL: O GESTO E A CORPORIFICAÇÃO 

INSTRUMENTAL 

 

 
 “[...] A provocação é uma noção 

indispensável para compreender o papel 

ativo de nosso conhecimento do mundo.”  

(BACHELARD, 1998 p. 166) 

  

O ser primordial bachelardiano, ansiou pelo fogo e, desafiado pelos materiais, pelo 

movimento, pelo atrito, pelo prazer, o fez.  Desafiado pela dureza material 
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(BACHELARD, 2001), em especial pela pedra, desenvolveu utensílios, tanto para 

quebrá-la como para transformá-la em ferramenta. O corte do couro e da carne da caça, a 

quebra das cascas duras, características de alguns frutos, estariam comprometidas sem o 

instrumento, sem a corporificação tão necessária e vital à espécie. 

Durante quanto tempo o homem imaginou essas coisas?  De onde vieram essas 

percepções?  Parece óbvio olhar para essas tecnologias hoje, depois de tantos céus 

passados, e pensar que não seria possível viver sem elas. Quantas imagens imaginadas, 

quantos desdobramentos, quantas tentativas materiais, quantos recomeços, quantos? Fica 

difícil até imaginar. Nos perderíamos em gigantescas espirais de tempo e imagens de 

imagens imaginadas. Embora sejam outros dias, ainda carregamos em nossos corpos 

memórias antigas, arqueomemórias (FERREIRA- SANTOS e ALMEIDA, 2012).  

Do prazer em construir e reconstruir, inventando e reinventando o mundo, desde a 

necessidade pelo alimento mais rústico em preparo ao aprimoramento no fazer, temos 

sempre as ferramentas, nossas descobertas insistentes, a partir de forças latentes e vivas 

(SAURA, 2014). Objetos  cortantes,  recipientes  de  barro,   água  e  fogo,  aquele  bem 

inflado pelo vento, trazem   outro   paladar   e   novos   prazeres,   com   profundos   

significados,   sonhados,   pré-sentidos: “O fogo dá ao homem que sonha a lição de uma 

profundidade que contém um devir: a chama brota do coração dos ramos” 

(BACHELARD, 2001, p.83). 

Quando o homem sentiu a necessidade de expressar o que talvez nunca pudesse 

ser integralmente explicado por meio da fala, procurou   outras   linguagens   para   se 

comunicar. Pintou as paredes de suas rústicas moradias redesenhando sua vida, seus 
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objetivos e suas crenças de forma simbólica. Para isso, desenvolveu seus próprios 

instrumentos, suas extensões corporais. O mesmo corpo que desenvolve ferramentas para 

obter fogo, cortar carnes, abrir frutos, pintar paredes, etc., também busca se apropriar do   

meio em que vive, dentre possibilidades corporais até então inconcretas. 

  

Que um objeto inerte, que um objeto duro dê ocasião não só a uma rivalidade 

imediata, mas também a uma luta renitente, ardilosa, renovada, eis uma 

observação que sempre poderemos fazer se dermos uma ferramenta a uma 

criança solitária. A Ferramenta terá imediatamente um complemento de 

destruição, um coeficiente de agressão contra a matéria. Virão em seguida 

tarefas felizes sobre uma matéria dominada, mas a primeira superioridade 

aparece como uma consciência de ponta ou de cinzel, como a consciência de 

torção tão viva no cabo de uma verruma. A ferramenta desperta a necessidade 

de agir contra uma coisa dura. (BACHELARD, 2001, p. 29) 

 

É importante frisar que cada povo, em seu tempo, desenvolve suas representações 

a partir de elementos, formas, traços, cores e texturas que carregam significados 

específicos, com funções   específicas (GOMBRICH, 1999).   Sendo  assim, a arte pré-

histórica não pode ser interpretada da mesma forma que se interpreta a arte 

contemporânea, partindo de experiências estéticas, discussões sobre o que é belo, 

classificações de escolas, etc. Segundo Bachelard (2008), “Para o homem primitivo, o 

devaneio é um pensamento centralizado; para o homem instruído, o devaneio é um 

pensamento distendido. O sentido dinâmico é inverso de um caso a outro” (p. 34). 

Em outros momentos, a natureza humana foi mais uma vez desafiada pelo mundo. 

Sonhou-se com uma espécie de corpo em mutação. Como poderíamos voar sem asas? 
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Como poderíamos deslizar sobre as águas? Como poderíamos caminhar sobre as paredes 

de uma montanha? 

Para  materializar  seu  sonho,  o Ícaro e  suas  asas  de  cera e penas reaparece em 

força e vontade: o homem imaginou um objeto, uma extensão, um meio facilitador, um 

instrumento que possibilitasse a aproximação ao seu fascínio, que pudesse proporcionar a 

liberdade ou pelo menos a sensação profunda e íntegra de estar livre e poder fazer algo 

incrível, arriscado e encantador. 

Materiais de alta densidade e de baixa, formas variadas, tamanhos variados, enfim, 

a partir de uma série de testes dentro e fora das águas, algo foi construído, um meio 

deslizante, que permaneceu flutuante nas águas.  Um novo membro, artificial, tão 

funcional como uma prótese, permitiu aos pés humanos, que antes se sustentavam 

somente sobre solos bem firmes, mediante a um certo equilíbrio e técnica, flutuar nas 

águas tendo como base aquática uma prancha. 

 

Não surfamos e voamos sobre as ondas do mar sem a prancha. Não estendemos 

nossa velocidade sobre o asfalto, superando obstáculos e descobrindo uma 

outra cidade possível sem o skate. Gumbrecht (2007) explorou a temática 

instrumental do esporte a partir de carros e cavalos.  Os instrumentos foram 

elencados como um dos sete fascínios do esporte por “tornar possível     superar    

limites    de    um    desempenho    humano”. (SAURA e MEIRELES, 2015, p. 

124) 

 

 

As ondas, o horizonte marítimo e o encontro dos mantos azuis, céu e mar, causam 

medo e fascínio por sua imensidão e particular beleza.  Esta grandeza externa toca nosso 
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infinito íntimo e, assim, as imagens ancoradas em nossas profundezas aparecem na forma 

de desejos e identificação (BACHELARD, 1989). 

Quanto aos sons, como afetaram os homens antigos? Como será que começaram 

as primeiras experimentações instrumentais? Eram mais percussivas ou mais melódicas? 

Quais eram as motivações? Serem sonoros como o meio natural? Ou havia e há algo nos 

corpos que, assim como a natureza, expressa vitalidade sonora? 

Independente dessas respostas, o fato é que a produção de sons foi algo 

notavelmente marcante nas manifestações humanas.  É interessante pensarmos que esses, 

frutos de manifestações humanas, foram sempre antecedidos por gestos repetitivos, 

expressivos e necessários, assim como aqueles que geraram fogo, quebraram pedras, 

pintaram cavernas, copularam, etc. 

Afetado pela materialidade do mundo, o ser humano encontrou em outros corpos a 

vibração em som.  Entre o tocável e o intocável, o sagrado se manifesta em dimensões 

dúbias, em imagens imaginadas e ramificadas do sensível, da memória do sensível, até a 

percepção imaterial, criada ou recriada a partir da busca pelo eterno, em uma mitológica 

fuga da morte (ALMEIDA, ARAÚJO e WUNENBURGER, 2017). 

Nesse diálogo ontológico, o homem desenvolveu uma organologia para construir 

seus instrumentos e, mais   uma   vez, devemos   pensar   na   profundidade   do   tempo, 

nas motivações e tentativas.  Quantas luas se passaram nesses processos criativos?  Ainda 

somos   seres   fascinados   diante   do   braseiro, continuamos   sonhando, continuamos 

desafiados e tocados, continuamos tentando. Sobre as forças incisivas, sabemos ainda que 
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determinadas formas ou animais podem ser verdadeiros instigadores de movimentos e 

anseios ancestrais, como nos esclarece Saura (2014): 

 

 
[...] o homem se movimenta, joga, dialoga, sente medo, familiaridade. Um 

desafio corporal é colocado. 

Não sabemos por que, mas diante do Boi e da Bola, nos sentimos instigados a 

interagir.  Neste sentido, diante destes objetos, encontramos um movimento 

humano que se situa na própria ancestralidade, sendo anterior à cultura, mas 

próprio do humano e das relações e trajetos que se estabelecem a perder-se de 

vista na existência. É sabido que o movimento humano está relacionado a estas 

características ancestrais profundas, porque, assim como a genética, ou como o 

imaginário, ou melhor, dizendo, em comunhão com estes, tem sido elaborado e 

reelaborado pelo homo sapiens desde o início dos tempos. (Saura, 2014, p. 8) 
 

 
 

Nesse sentido, tambores de pele e a viola caipira podem ser, do mesmo modo, 

provocadores do movimento humano, assim como outros vários instrumentos.  Por 

exemplo, parece-nos muito difícil ficar diante da madeira e da pele animal esticada nos 

tambores e não nos sentir atraídos a tocá-los, independente das técnicas desenvolvidas ao 

decorrer dos séculos e das regras para fazê-lo. Apenas queremos tocar. Atendemos a um 

chamado. Atendemos a uma provocação. 

Sendo assim, como nos esclarece Oliveira (2011), os movimentos corporais não 

são apenas virtuosismo ou técnicas isoladas, mas também, determinadas concepções  

mentais.  

 

Por questões de sua ergonomia, um instrumento musical impõe certas maneiras 

de se executar movimentos. A interação do corpo humano – com suas 
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possibilidades fisiológicas de movimento – e a morfologia do instrumento 

exercem   grande   influência   sobre   a   estrutura   musical, canalizando a 

criatividade humana por vias previsíveis e musicais. (OLIVEIRA, 2011, p. 

235). 

 

 

Em diálogo, recordo-me de brincar da mesma maneira com o violão do meu 

primo. Entrava no quarto dele e o instrumento estava em cima da cama.   Eu devia ter uns 

sete anos. Deitava-me ao lado do instrumento e o tocava, espontaneamente, assim como o 

meu filho Bento faz com a minha viola.  Nesse sentido, quando   trabalhei   na   loja   de   

música, percebia esta curiosidade frequentemente em outros corpos.  Crianças e adultos 

mais sensíveis, ao entrarem no estabelecimento, se sentiam fortemente atraídos pelos 

instrumentos, pelo toque e pelos sons, mexiam em tudo.  Tudo os chamava, e as mãos 

eram como os olhos, tateavam para ver: 

 

 
assim como tocar ou mover-se, "não é uma decisão do espírito", não nasce do 

"eu penso", enunciado pela "coisa que pensa", mas origina-se do corpo como 

um sensível que, silenciosamente, diz "eu posso". A visão se faz no meio das 

coisas e não de fora delas. Ali onde um visível se põe a ver e se vê vendo, ali, 

"como a água mãe no cristal", persiste a carne do mundo, a indivisão irredutível 

do sentiente e do sentido. (CHAUI, 1988, p. 60) 

 

Também somos sons. A poética músico gestual está em nossos corpos, e essa nos 

instiga a criar   e   recriar a partir de profundos   diálogos   ancestrais. De   meneios   em 

meneios, movimentamos o mundo, e ao movimentá-lo movimentando-se, encontramos 
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em espaços de tempo imensuráveis, possíveis respostas às questões básicas da vida, 

impossíveis de escrita, apenas de serem vividas, apenas de serem tocadas. 

 

2.2 O  BRAÇO E O PINCEL DO  VIOLEIRO CÉZANNIANO 

 

 

“A arte não é construção, artifício, relação 

industriosa a um espaço e um tempo de 

fora. É realmente o ‘grito inarticulado’ de 

que fala Hermes Trismegisto, ‘que 

parecia a voz da luz’. E, uma   vez   ali, 

ele   desperta   na   visão   ordinária das 

forças adormecidas um segredo de 

preexistência.”   

 

(MERLEAU-PONTY, 1965, p. 45) 

 

O violeiro com seu instrumento expressa seus sentimentos movimentando-se, tal 

qual o artesão sente prazer ao mover repetidamente seu corpo. O músico chama os sons 

para fora e os projeta, apertando e tangendo as cordas. Ciclos e mais ciclos. “Os 

instrumentos musicais, a contar de uma determinada consciência, devem ser a extensão 
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do corpo do músico e não o seu aprisionamento” (Marcos Ferreira, informação oral, 

2016)
28

, logo, haverá na performance musical, uma vivacidade continuada.  

 Há  uma  sensação de estar dentro do bojo da viola e sair quando ela vibra, algo 

que eu gostaria  de  dizer, mas  que  só  sai  pelo  tórax  encostado  no  fundo  da  viola, 

enquanto essa comunica  aos  quatro  cantos,  por  meio  de  sua  boca,  o  que  eu  

gostaria  de  dizer,  mas parece que estava engasgado. 

 

 

Na boca da minha viola 

nasce a noite enluarada 

e o mundareu das estrelas 

incendeia a madrugada 

a minha viola acorda 

o cantar da passarada 

e vai tecendo a manhã 

com seus fios de alvorada. 

 

                                                           
28

 Informação fornecida pelo professor Marcos Ferreira dos Santos durante a abertura do II Seminário de 

Jogos Tradicionais, da EEFE - Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, 

Universidade de São Paulo, em novembro de 2016. 
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(AMORIM, P. Viola enfeitada. Intérprete Pereira da Viola, 1994)

29
 

 

Meus braços vão chamando a fala para fora do instrumento, e assim nasce uma 

revoada de palavras e de imagens.  Cada corpo é afetado de uma forma:  sorrisos ou 

lágrimas, já vi muita fala embargada.  Começam a falar e muitas vezes já param, tentando 

conter  a emoção:  “minha  mãe  iria  gostar  muito  de  me ouvir  tocar  isso” (Antônio, 

informação oral, 2017)
30

, “Parece  que  é  tão complexo de tocar, mas traz uma 

simplicidade né?” (João, informação oral, 2017)
31

.   

 
 

Na viola eu carrego o mar, no bem querer 

Na viola eu engano a dor, pra ninguém sofrer 

Na querência ou na solidão, eu pego na viola 

Só sei tocar, nem sei por que 

Na viola que eu trago a paz e deixo a mercê 

Na viola que eu rezo a Deus, por quem já não crê 

Na  alegria ou na ilusão eu pego na viola 

E canto amor, que nem se vê, prô amor jamais morrer! 

Quando o amor me vem, na viola eu sei guardar 

                                                           
29

 AMORIM, Paulo. Viola enfeitada. Intérprete Pereira da Viola. 1994. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=LMZxSf2YHsk>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
30

 Antônio, 42 anos, aluno de viola caipira. Suzano - SP. 2017. 
31

 João, 36 anos, aluno de viola caipira. Suzano - SP. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMZxSf2YHsk
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Quando o amor se vai na viola eu sei chamar 

Não fico só, tem sempre alguém em algum lugar, 

Com a viola, o amor eu vou buscar 

[...] Na viola que eu trago a paz e deixo a mercê 

Na viola que eu rezo a Deus, por quem já não crê 

Na alegria ou na ilusão eu pego na viola 

E canto amor, que nem se vê, pro amor jamais morrer. 

 
 

(RUIZ, B. Viola do bem querer, [s.d.])
32

 

 

Movimentamos nuvens de pensamentos e devaneios em sons perfeitos e 

inacabados. Tocamos e filosofamos como fazia Cézanne em suas pinturas e 

questionamentos (MERLEAU-PONTY, 1965): quantos áudios   apagados, quantas 

poesias rasgadas, quantas palavras substituídas, quantas notas tocadas. Arranjos 

sofisticados em simplicidade, em naturalidade, em profundidade. Quantos foram os 

aprimorados gestos esvaziados que tocamos?  E voltamos mais uma vez ao ponto de 

partida, perdidos em sonhos intermináveis nos encontramos em um novo caminho por 

meio da escala e suas misteriosas possibilidades, sempre reanimados, como crianças que 

se empolgam com as novidades do mundo e todas suas pedrinhas. 

                                                           
32

 RUIZ, B. Viola do bem querer, [s.d.]). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ7DRXWvwTY. Acesso em: 12 jan. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ7DRXWvwTY
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Talvez seja isso que nos anima, o eterno retorno (FERREIRA-SANTOS, 2000) 

sempre filosofando.  Pensamos por meio de gestos. Assim como os pintores, imagens em 

tintas são como as sonoras: vemos por meio dos ouvidos e falamos através dos braços e 

violas em sons. “Ora, essa filosofia por  fazer  é  a  que  anima  o  pintor,  não  quando  

exprime opiniões sobre o mundo, mas no instante em que a sua visão se faz gesto, 

quando, dirá Cézanne,  ele  ‘pensa  por meio da pintura’” (MERLEAU-PONTY, 1965, p. 

40), pensamos através da viola.  

 

                                Aboiador de viola 

               Passava o tempo lá fora 

Ouvindo o vento cantor 

 

Passava horas e horas 

Colhendo a lua de amora 

Por cima de um pé de flor 

 

Contava estrelas bordadas 

Nos mares onde a boiada 

Vagava por entre as cores 

 

Ninguém sabe onde mora 
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E estrela que ilumina 

A estrada que foi embora 

 

Revela cenas bovinas 

A vida voz na campina 

Aboiador de viola 

 

(VIOLA, P. de. Aboiador de viola, 1996)
33

 
 

 
 

Como, do braço da viola e de suas subdivisões milimetricamente divididas, tudo 

se pode contar? Talvez caiba um tantão de coisas: imensas terras, os mares e as 

constelações. Quem sabe até as estrelas morem lá? Possivelmente só saiam à noite, para 

enfeitar a escuridão, dar luz à lua, que, por sua vez, deixa seu rastro em nossos caminhos 

iluminados. Quem sabe? 

De casa em casa, nem tantas, vinte e três, de tamanhos diferentes, vizinhas de 

parede, de cerca, de traste, já se viu muita coisa escorrendo pela boca, às vezes humanas, 

às vezes de madeira ou das duas, em dueto.   

                                                           
33

 VIOLA, P. de. Aboiador de viola, 1996. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jBzNljGWAdg>. Acesso em: 05 jan. 2019 
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Uns dizem que as melodias foram sopradas pelo vento, como Fernando Degh
34

, 

outros dizem que suas poesias foram psicografadas, inspirada por espíritos, como Almir 

Sater
35

, ao contar sobre o processo de composição da música “Tocando em frente”. 

 

Essas percepções são avivadas apenas naqueles corpos habitados por espíritos 

infantes, aqueles de plena liberdade criativa, recreativa e expressiva, que experimentam 

no esquecimento das horas e dos minutos, um estado de presença profundo, onde se é 

possível ouvir tudo: humanos, animais, entidades, vegetais e toda a matéria, toda a 

poética orgânica e imaterial, sagrada,  em ramos de sons e palavras. No tempo da criança 

(HUIZINGA, 2000) ou no tempo da obra (FERREIRA-SANTOS, 2000), quando o 

imaginário é despertado e suas construções materializam-se no corpo, as formas e 

movimentos exprimem-se livremente (SAURA, 2014), em fecunda relação com o meio, 

em desenfreados ciclos de imaginação e forças incisivas em nascente de imagens 

simbólicas, estendidas em forma de rios que, ao final, apesar das diferenças das cores, são 

as mesmas águas, de um mundo de águas, de um mundo de seres e seus deuses. 

Através dos corpos estendidos em instrumentos, nos expressamos em gesto 

nascente, poético, como aqueles que dançam, como aqueles que voam, que deslizam 

sobre o ar em suas asas deltas, despretensiosamente.  Sonharam com o voar e voam.  

Somos frutos de sonhos, que revelamos, a partir do que nos é revelado, em sons, em pele, 

                                                           
34

 DEGH, F. Viola e seus mistérios, [s.d.]. Disponível em: 

<https://open.spotify.com/album/35hhSg2z99KhzfzgDJhZPM>. Acesso em: 16 jan. 2019.  
35

 SATER, A. História da composição tocando em frente, feita em parceria com Renato Teixeira. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MniwW9pqBrg>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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em madeira, em aço, sempre vibrando. Por isso, com toda sua corporeidade, assim como 

pintor pontyano, o músico traz nos gestos: 

 

 
[...] os traços de que só ele é capaz, e que serão revelação para os outros, 

porque não tem as mesmas carências que ele – parecem-lhe emanar das coisas 

mesmas, como os desenhos das constelações. Entre ele e o visível, os papéis 

inevitavelmente se invertem.  Por isso tantos pintores disseram que as coisas os 

olham. (PONTY, 1975, p. 25)  

 

Somos como os pintores, somos artistas. As coisas nos olham, e nos tocam. Em 

imagens transfiguradas, tocamos o mundo para o mundo. Não é como um sonho que 

confere significado particular ao sonhador; a arte traz sempre dilemas universais, 

mitológicos e não porque o artista é um mitólogo, e sim, por emprestar seu corpo ao 

coletivo, porque anseia com similaridade ancestral (ALMEIDA, 2017). 

 

[...] acho que de tudo que eu encontrei na minha vida, inclusive da   minha   

fala,   a   viola   é   a   principal   porta   voz   dos   meus sentimentos, das 

minhas percepções de mundo, tudo que eu não consigo expressar com fala eu 

consigo expressar com a viola. Costumo   pensar   que  ela  é a  extensão  do  

meu  braço mesmo. Quando eu toco,  sinto que tanto ela como eu fazemos parte 

de um mesmo instrumento por onde a música passa,  tenho essa sensação. 

Quando  estou tocando,  não sou mais o artista no palco, brilhando,  sou só um 

instrumento por onde a música passa. Sinto que quando isso acontece, 

efetivamente a música que chega no público é diferente, toca mais 

profundamente as pessoas. (Ivan Vilela, informação oral, 2017)
36

 

 
 

                                                           
36

 Informação fornecida por Ivan Vilela durante entrevista na ECA - USP, 2017. 
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A música  vai  passando  pelo  corpo,  levando  tudo  que  fora  percebido  bojo  

afora:  o vento  no  bambuzal  soando  como  as  flautas  das  histórias  míticas;  a   textura  

da  terra fértil,  soltinha,  úmida e escura; a germinação dos grãos, lenta e incrivelmente 

perfeita; o  céu  todo  pintadinho  de  estrelas,  umas  mais  perto,  outras  não,  

combinando-se  em constelações, formas e significados míticos. 

O violeiro, assim como o pintor pontyano “[...] precisa admitir que as coisas 

entram nele ou que, segundo o dilema sarcástico de Malebranche, o espírito sai pelos 

olhos para passear pelas coisas, uma vez que não cessa de ajustar sobre elas sua vidência” 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p.24). 

Ele passeia pelo mundo, retornado ao corpo,  expressa, em gestos e sons, a 

sensação  dos  pés  no  chão;   o gosto da  fornada  de  biscoitos;  o  compadrio;  a  

cordialidade;  a sabedoria  dos  mais  velhos;  o  gosto  da  manga  colhida  do  pé;  o  

cheiro  da  cachaça;  o gosto do doce de mamão com rapadura embrulhado na folha da 

bananeira; o medo e o fascínio  da mata escura à noite e do braseiro; o rastro da lua cheia; 

o cheiro do rancho do  roceiro;  os  caminhos  dos  tomatais;  os  porquinhos  recém-

nascidos  mamando;  o cheiro da espiga de milho assada; o som da lima afiando a enxada; 

a timidez da criança; a fé; as garrafadas; as cantigas de ninar; o jeito simples de falar;   o 

olhar; o romance; a criatividade   da   criança   que   transforma   qualquer   coisa   em   

tudo;   o  corpo  e  seus movimentos  dançantes,  livres  e  mais  uma  infinidade  de  

coisas.  Tudo é ser, tudo é movimento e expressão, tudo pode ser, na viola. 
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A viola tem um enfoque diferente.  Percebi que era difícil desvincular o 

instrumento do tocador, assim como separar sua música do universo onde ele 

vive.  E que talvez por isso que a gente sinta que a viola tem o dom particular 

de exprimir os sons do homem junto à natureza. (TAUBKIN, 2008, p. 21)  

 
 

Proposta de escuta: Riacho de areia – faixa 5 

                               

 
Link: <https://www.youtube.com/channel/UCL8Qd4w2KsI9kYIVcMWTT6w?view_as=subscriber> 

 

 

Estruturas corporais vibrantes, perceptivas, sensíveis. Não passariam 

despercebidos pelo violeiro nem o canto do sabiá laranjeira, nem o olhar nordestino 

sofrido, nem o desespero da mãe índia que segura o filho no colo, morto a tiros na luta 

pela terra. O corpo treme, as lágrimas caem, através da viola. 

Tocando faço uma prece, desejando que a chuva feche as fendas da terra seca. 

Dedilho no ritmo das gotas d’água, que começam devagar, bem espaçados e aos poucos 

vão acelerando, diminuindo a distância entre um pingo e outro, até desaguar em forte 

levada.  Assim vou distanciando do olhar o corpo encaveirado no chão e aproximando a 

vida, em verdejantes solos.  

 
 

Eu aprendi a compor sentindo na minha pele o sofrimento das pessoas, o 

sofrimento da miséria, da pobreza.  É como se fosse um retorno – o que entrou, 

eu transformo em música [...] A própria maneira de tocar é agressiva. Essa 
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agressividade é fruto da vivência que a gente tem com o meio. (TAUBKIN, 

2004, p.52)
37

 

 

A composição pra mim está muito ligada a uma sensação de dentro, e não 

necessariamente passa pela busca sonora. A busca sonora é só um resultado de 

uma busca que está muito mais ligada a textura, a cor e a sensação. (Ivan 

Vilela, informação oral, 2017)
38

 

 

 

Em   um   sentido   muito   profundo, o violeiro, assim   como   o   pintor   

pontyano, desenvolve uma gestualidade característica que está menos fundamentada na 

imitação mecânica ou instrumentalizada.  Relaciona-se com o próprio ser, com o ato de 

viver e conviver, com a incorporação de determinadas experiências ancestrais inerentes 

ao humano; está ligada ao ser algo e, por essa razão, não é de fora, mas de dentro, 

internalizado. 

 

O pintor “emprega seu corpo”, diz Valéry. E, de fato, não se percebe como um 

espírito poderia pintar. É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor 

transforma o mundo em pintura. Para compreender essas transubstanciações, é 

preciso reencontrar o corpo operante e atual, aquele que não é uma porção do 

espaço, um feixe de funções, que é um traçado de visa e de movimento. 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 18) 

 

                                                           
37

 Trecho da entrevista concedida por Adelmo Arco Verde à Myrian T. encontrada em: TALBKIN, M. 

Violeiros do Brasil. São Paulo: Editora SENAC, 2008. SP. 
38

 Informação fornecida por Ivan Vilela durante entrevista na ECA - USP, 2017. 
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Os artistas são assim, emprestam seus corpos ao mundo. À flor da pele, sentimos 

as dores e as alegrias humanas. Acariciamos a pele do mundo, deslizando em suas 

formas, em suas texturas.  

Nossos corpos são trançados a quatro fios elementares, a quatro vozes, assim 

compomos, em forma de mandalas, em formas mundanas, bojo, braço e mãos, a da viola 

e as do artesão.  

Não se sabe por onde o artista começou ou terminou seu trabalho, só se vê o todo, 

só se ouve, só se é, sendo tocado, tocando. De fora para dentro, de dentro para fora, 

sempre cruzado, artifício, arte e ofício, âmago, talhe.  

Ao dispor sua corpulência ao cosmos, o artista herda o desejo de expressá-lo, de 

comunicá-lo. Cada ser diz destas coisas que vê e senti por vias diversas, pois estas 

sensações não cabem no corpo, não são estáticas. Estamos em constante extensão em um 

mundo de possibilidades e desafios, somos convidados a doar vida, pois esta vida nos 

atravessa. 
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CAPÍTULO 3: A MÃO E O CAVALETE 

 

E continuamos nossa tarefa. Pacientemente modelarei, colarei e parafusarei o 

cavalete, não o do pintor de telas, mas o da viola, embora as funções sejam bem 

parecidas: suportar diretamente a tensão de cordas, ou de pinceladas, que, em vibração, 

ressoarão as formas, texturas, cheiros, sabores e sons das dores e das alegrias do mundo.  

Para que essa tarefa tenha sucesso, preparo com lixa a base para a colagem, tanto 

no instrumento como na peça. Faço adequada furação no tampo, de forma a atravessar 

uma das travas internas. É importante que o suporte fique bem firme, pois se tratando dos 

sofrimentos humanos, a pressão é grande, tanto no tampo, quanto no peito.  

Enquanto a cola seca, aproveito para confeccionar o formato da pestana e do 

rastilho. Limo atenciosamente, em um vai e vem conciso, obedeço aos ângulos e curvas. 

A afinação perfeita dependerá dos minúsculos detalhes deste trabalho, além do prazer 

estético, além da possível beleza. 

Após, cuidadosamente, faço as medições na mão. Colocarei um pequeno detalhe 

em marchetaria no meio do espaço, como se fosse uma estrela cadente observada da terra. 

O traço começa mais largo e termina fino, com um pequeno ponto na ponta, em um 

colorido e inexplicável brilho de abalone. 

A frente da mão será de jacarandá, escuro, como terra vermelha molhada, e veios 

negros. O brilho do detalhe contrastará e trará a expressão desejada: viver entre céus e 

terras em pleno equilíbrio. 
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Em cada lado da mão, cinco furos receberão 10 tarraxas individuais, para que nas 

próximas etapas do trabalho possamos encordoar tudo, juntar as pontas, tornar único e dar 

sentido ao nosso ofício. Quem sabe até possa ter significado em outras mãos, em outras 

vidas, a partir de cadências, funcionais ou não, a livre expressão. 

Enquanto terminamos esta etapa, quer ouvir mais um causo de viola? 

 

3.1 O CORPO E O APRENDIZADO VIVO E VIVIDO  

 

E nos enveredemos nas últimas cadências deste trabalho. Como extensão do 

primeiro e segundo capítulos, desaguamos em um terceiro rio, de águas claras, sempre 

refletindo, sempre questionando:  o que a cultura caipira teria para contribuir com a 

educação?  

Zé Coco Riachão era violeiro, rabequeiro, luthier, sapateiro e exímio carpinteiro, 

com particular habilidade na construção de carros de bois. Dona Helena Meireles possuía 

particular técnica na viola e peculiar sonoridade fronteiriça. Não fizeram parte da cultura 

escolar. Então, como desenvolveram suas habilidades? Ou ainda, como ocorre a formação 

das novas gerações em comunidades caipiras, como as de nossos ilustres artistas?  

Em tempo natural, contado por sols e luas, as crianças observam e brincam ao lado 

dos pais, avós e tios, em profunda relação com a materialidade. Muito além da 

possibilidade incerta de estudar, a vida é um constante aprendizado desde que o astro rei 

nasce até quando se põe. Isso independente se a comunidade possui mais ou menos 
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recursos materiais, mesmo porque isso pode variar dependendo das temporalidades 

naturais. Não se trata aqui de dinheiro, mas de vida. 

Já cedinho, após o prelúdio do galo, se deve atear fogo na lenha. Os esforços 

devem ser concentrados na cozinha: farinha, ovos, óleo, fermento, milho. Em tempos de 

possíveis galinhas e breves visitas ao centrinho.  

Em uma grande mesa, feita à mão, com antigas partes de um jacarandá, a avó e 

quatro crianças de idades diferentes se encontram. Depois de misturar os ingredientes em 

um tacho, a anciã divide a massa dando um pedaço para cada criança. Começa a pegajosa 

brincadeira. 

A textura da massa nas mãos dos pequenos é instigante: entre o céu e a terra, os 

corpos que aprendem criam, sentem e se envolvem em variadas formas.  

Amassam, amassam e amassam.  

Ao observarem os gestos da avó calcando a massa, usam a técnica para comporem 

suas artes: bolas, caracóis, dados, carros, ferramentas, bois, cercas, aviões. Formavam-nos 

ao passo que deixavam o material no ponto. Aos punhadinhos, a avó solta a farinha em 

cima da composição, ajuda a ficar menos pegajosa.  

No começo, a pasta passa entre os dedos e ao passo que jogam, tudo vai ficando 

mais consistente, tanto o material, quanto o aprendizado, despretensiosamente. Conforme 

afirma Leite (2015), “Ao transformar a matéria-prima, a criança produz cultura. Ela 

produz um conjunto de símbolos, significados, representações que expressam seus 

sentimentos, ideias, desejos e contextos” (p. 65). 



105 
 

 
 

Juntam as partes. A mestra faz uma cruz na massa, usa uma faca. Traz 

simbolismos para expressar a sacralidade do alimento, da mesa e do trabalho conjunto. O 

concentrado deve ser reservado. Ao atingir o tamanho adequado em fermentação natural, 

será colocada no forno. Logo, logo, sairá algo assado.  

Tudo é preparado durante o dia, para consumo próprio, como sempre. Mas há algo 

especial nessas atividades: a família receberá a visita de foliões, como em todos os 

dezembros: “A tradição integra o tempo: todo ano de novo e de novo” (SAURA, 2015, p. 

5). A cada ciclo, novas significações, cada vez mais profundas, mais íntimas dos seres 

que se avivam livres. 

O cheiro da massa assando, da lenha queimando, do pó de café sendo atravessado 

pela água quente, trará o perfume necessário para começar o dia. O mesmo perfume 

receberá os foliões madrugadeiros, inspirados pela fé, como quase tudo na roça, sincrética 

e coletiva.  

Tudo é brincadeira, observação, experiência ou trabalho, depende da idade, 

depende das percepções dos corpos e de suas forças naturais. Os mais velhos participam. 

Querem participar. Para os menores, participar é brincar, observar, estar imerso. Mas 

assim que adquirem algumas habilidades, querem mais: a participação. Iniciam-se nos 

gestos, que agora são deles.  

Após a mesa, pequenos grupos munidos de embornais, enxadas, limas e pás 

seguem ao trabalho. Agradecem pelo dia, pedem pela função, sonham com a colheita. 

Estão em um momento de muitos cuidados: o milho plantado na primeira quadra há dois 
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meses, se exposto a boas condições de temperatura e umidade, fornecerá a quantidade de 

grãos necessários às famílias durante o próximo ciclo semestral. 

Na chegada ao rancho roceiro, penduram a comida e começam a afiar as enxadas. 

Durante o vai e vem de limas, os trabalhadores mais jovens vão observando a inclinação 

adequada para se ter um bom corte na ferramenta. Nos dias que seguem, os trabalhos dos 

aprendizes se sofisticam, em uma incorporação criativa: novas formas vão surgindo, 

novos caminhos, cooperando engenhosamente. 

 Já as crianças, essas observam e ressignificam tudo o que as rodeia: as relações, o 

trabalho, a comida, as ferramentas. O corpo se envolve com o espaço, com o diferente, 

em uma interlocução dialética, criam e recriam, aprendem por meio da constituição de 

tramas com mil fios, sempre coloridos por diferentes mãozinhas. 

Bonecas de milho, com cabelos ruivos escuros e vestidos verde clarinhos, 

texturizados, participam de uma grande roda de dança com formigas verdes 

embandeiradas. Caixas de madeira abrigam mistérios profundos, levando seus 

aventureiros ao infinito dos céus ou ao pico das montanhas. 

Olhando o movimento da lâmina da enxada carpideira, o menino imagina tudo e 

constrói suas próprias ferramentas. Gesticula de forma imitativa, faz seus próprios 

carreiros. De tarefinha em tarefinha, constroem seus próprios ranchinhos: cabanas de 

vassouras de piaçava cobertas por sacos vazios de batata. Sombra e aconchego. Segundo 

Leite (2015), “A educação se potencializa quando ampliamos os diálogos entre territórios 

e sujeitos” (p. 63). 
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Os roceiros seguem pelos caminhos dos milharais, ao passo que o sol tangencia o 

céu. Um pouco antes do posicionamento central do febo, todo o grupo se reúne em 

abrigo. Em um gesto sagrado, com o polegar, traçam da testa ao centro do tórax, em 

seguida, o cruzam da esquerda para a direita, peito a peito e comem. Em um breve 

movimento solar, retornam as atividades. 

Quando o calor e a claridade diminuem, o astro luminoso ocupa um determinado 

ponto no azul, quase o oposto do início de seu movimento: ocorre então a chamada para a 

pendurada dos chapéus. Os embornais e os instrumentos são recolhidos. Pezinhos 

vermelhos correm para o abraço carregando seus instrumentos e os materiais do dia. 

Pinoteiam e perturbam uns aos outros em sorrisos: sempre há matinhos para cutucar a 

orelha uns dos outros. E seguem para casa em uma acirrada corrida de carrinhos de lata.  

Ao retornarem, encontram no caminho outro grupo de trabalhadores de uma 

comunidade vizinha. Alguns dos roceiros compõem uma tradicional Folia de Reis, alguns 

tocam instrumentos, outros auxiliam com a confecção de roupas e materiais. Preservam 

funções antigas que aprenderam com sua ascendência, brincando de fazer, concebendo 

juntos, de forma fecunda. Combinam um encontro noturno, sem ensaio, mas com anseio. 

Alguns guardam suas fantasias o ano inteiro, é uma noite aguardada.  

Realizarão a saída da bandeira. 

Mais tarde, na ladeira, vem chegando um grupo de Folia de Reis: palhaços, roupas 

coloridas e adornadas, máscaras, espadas, recitativos, coreografias e cantorias. Por fiéis 

escudeiros, duas crianças, uma menina e um menino, foliões um pouco mais tímidos, 

porém, tão dançantes quanto.  
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Os pequenos, entre um entretenimento e outro, brincam antecipadamente com os 

materiais. Colam e remodelam, desenham. Ao conhecerem as histórias antigas, 

imaginam-se nos personagens: agora, eram soldados, que fantasiados, se escondiam da ira 

do rei traído, Jesus deveria estar morto, mas não o matariam.  

Marunguinhos, de ontem e hoje, jogam em um espetáculo teatral enredado pelos 

acontecimentos da vida, permeada por uma única dimensão, que não separa o real do 

imaginado, tudo anda engendrado. O jogar é aspecto universal da criança (LEITE, 2015). 

 

Figura 3 - Crianças celebrando, durante a Folia de Reis em Itapevi - SP 
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Fonte: Autor (2017). 

 

Entre balanços e sorrisos, mais atrás, mestre e contramestre. Junto aos violeiros, 

um jovem tocador, que, por sua vez, não tirava os olhos das mãos dos mais experientes. 

Tangia com a mão direita e trocava os acordes com a esquerda sempre que conseguia. Na 

sequência, pandeiro, caixa e mais crianças. Um dos pequenos imitava os movimentos da 

pandeirista. Com a mão esquerda esticada, imagina um pandeiro, com a direita, ritmava 

sorridente.  

A criançada brinca de fazer tudo. Livremente, repete gestos e os incorpora em 

uma imitação criativa (VILELA, 2013). São músicos, são soldados, são reis, são alegria, 

são únicos na composição do diverso. Desejos, crises e esforços. Sentem-se provocados 

pelos lugares, pelas texturas, pelas cores, pelos corpos em movimento. 

 

Os espaços podem e devem ser vistos como potencialidades, não apenas físicas 

mais devaneantes. De provocação de desafios e disparadores de desejos e 

vontades. Já sabemos que movimentar-se é como imaginar: buscamos sentidos, 

imagens, sonhos, somos movidos por desejos, crises, esforços. O que me 

move? O que me provoca? (SAURA e ZIMMERMMAN, 2019, p. 352) 

 

Os percussionistas mais jovens, tanto no pandeiro como na caixa, começam 

acompanhando a caminhada. Experimentam sequências rítmicas simples, como se fossem 

pequenos aprendendo a andar: se segura em móveis, árvores ou nas pernas dos pais, caem 

e se levantam, voltam a andar. O corpo se sente atraído e cria formas para alcançar, para 

se satisfazer, com o outro, com o mundo e seus contornos, tão eloquentes. 
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De casa em casa, tanto as humanas, como as da viola, os foliões sustentavam o 

andamento da folia de forma bem orgânica. Como o voo dos pássaros, que batem suas 

asas conforme dinâmica própria, inventivos. Giros e rasantes despretensiosos, deslizando 

no ar, em poética autoria. Nem pensar em metrônomo, seria quadrado demasiadamente 

para a vida musical que expressavam.  

 

Proposta de escuta: Cuitelinho - faixa 6 

 

Link: <https: //www.youtube.com/watch?v=83MBrQWrNtY&t=106s> 

 

Perguntei a um dos violeiros: Como é exatamente o balanço da mão direita na 

viola? A resposta veio quase em forma de poesia. Orientou-me a ouvir o pandeiro, a 

caixa, a rabeca, o cavaco e os louvores quase chorados, cheios de memórias e fé. Após 

isso, me disse: “Assunta só, a mão balança junto com tudo, não tem nome nem nada 

escrito” (José, informação oral, 2017)
39

  

 

Acho que, sobretudo, porque o nosso processo de ensino e aprendizado é 

sistematizado, nos tornamos homogêneos. O fato de sermos escolarizados, nos 

faz pensar diferente de um analfabeto pensando. O cara pensa de um outro 

jeito, a cultura popular é mais polissêmica no sentido das abordagens, ela está 

muito sujeita à interpretação pessoal, à expressão pessoal. Acho que este nosso 

jeito, definido na academia como escolarizado, homogêneo e moderno, é 

diferente da consciência popular, das pessoas que aprendem por exemplos, 

                                                           
39

 José, 50 anos, violeiro do grupo “Mensageiros dos Santos Reis de Folia de Reis”. Itapevi – SP, 2017. 
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aprendem observando, aprendem por ditados, aprendem ouvindo os mais 

velhos. (Ivan Vilela, informação oral, 2017)
40

 

 

 

E seguem, ano após ano. Os mais novos vão envelhecendo e, a partir de suas 

vivências, sofisticam suas práticas, segundo suas percepções: improvisam coreografias, 

recriam o vestuário, aprendem e re-elaboram recitativos antigos. Ritmos musicais bem 

soltinhos: não são técnicos de mais, são vivos; nem limpos de mais, são humanos. Ainda 

que com a mesma configuração instrumental, a folia é viva, nem um dia é igual ao outro, 

nem os corpos, nem as memórias, nem o os temperos. 

Percebi nos estudos de campo junto ao grupo de Folia de Reis Mensageiros dos 

Santos Reis, que mesmo com toda a liberdade de improvisação, existe uma melodia, uma 

harmonia básica e um balanço característico que sustentam a sonoridade tradicional da 

folia. Talvez seja essa a brincadeira: a partir da base, nasce um jogo bailarico que 

movimenta um colorido que não está só nas roupas, mas no fazer juntos. Mestres sem se 

dar conta, alunos incansáveis. 

Os músicos improvisam com ferramentas melódicas próprias, respeitando a forma, 

sempre cíclica. Tudo deve harmonizar, balançar como único corpo vivo. Toda brincadeira 

tem suas regras, naturalmente estabelecidas pelos próprios brincantes, adultos ou não, 

                                                           
40

 Informação fornecida por Ivan Vilela durante entrevista na ECA - USP, 2017. 
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com a liberdade criativa de criança, afinal “la música és un juego de niños” 

(DELALANDE, 1995)
41

. 

De joguete em joguete, de gestos em gestos, a vida vai fazendo sentido. Zé do 

Coco e Dona Helena aprenderam seus ofícios experimentando, vivendo-os.  Se 

envolveram com suas massas nos contornos do mundo, imaginaram-se em possibilidades, 

a partir da convivência com o outro, com a diversidade.  

Na cultura tradicional, o aprendizado está no ser livre, brincante, expressivo, 

imaginativo. Corpo que ocupa e se estende em mundo, desencadeado pelas sensações, 

pelas particularidades, pela imaginação, se desdobrando em imagens imaginadas, vividas 

ou não, percepções vivas, sapiência. O saber está no observar, no coadjuvar, no atuar, no 

improvisar, no intuir. Está engendrado em algo que atesta legitimidade e singularidade a 

partir de um liame com o outro, consigo. Crianças de idades diferentes brincam juntas, 

oferecem umas às outras a oportunidade de dialogar e aprender pelas experiências e 

percepções diversas (LEITE, 2015). 

Mestria que não passa pela caneta ou pelo papel, mas pelos corpos, circunscritos 

em suas corpulências, em suas corpoescrituras (IROBI, 2012), instigados pelas formas e 

lugares. “Os espaços não são mera geometria, mas convites, sugestões. Por vezes 

apresentam riscos e desafios, elementos essenciais no jogo, outras vezes silêncio e 

proteção” (SAURA e ZIMMERMMAN, 2019, p. 354). 

                                                           
41

 Citação sem página, visto que se refere ao título do artigo. 
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Agora, utilizando os gabaritos e as ferramentas de Zé do Coco, devemos continuar 

nossas tarefas sempre reconsiderando práticas, como em um joguete re-criacionista, 

organicamente educacional, esperançoso e vivacionista. Resistente. 

 

3.2 NÃO TEM NOME NEM NADA ESCRITO 

 

Tocar viola não é uma prática musicalmente rígida. As vivências violeiras 

coletivas e individuais ocorrem para muito além de sentidos pré-estabelecidos, de 

interesses comerciais, reprodutivos e funcionais. 

Embora seja um instrumento muito versátil, que possibilita a execução de 

qualquer repertório, desde o clássico até o popular, felizmente, não é abordado e nem 

cobrado na comunidade musical como o violão tradicionalmente é.  

Provavelmente isso ocorra, pelo fato de grande parte da elite violonista ter adotado 

uma perspectiva pedagógica extremamente europeia e tradicionalista, ao passo que a 

viola, por ter se desenvolvido majoritariamente nas mãos do povo, em regiões diferentes, 

em concomitância, se mostre elevadamente popular, mas do mesmo modo, muito 

refinada.  

Embora seja um instrumento muito mais antigo que o violão (VILELA, 2013), 

percebe-se uma grande liberdade expressiva e técnica que contribue significativamente 

para a ampliação das já tão ricas formas e possibilidades de tocar o instrumento.   
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A naturalidade e a liberdade de criação musical, tanto no que se refere ao ato de 

tocar, quanto às possibilidades de mudanças e de experimentações em sua construção, são 

partes de um jogo musical.  

Experimentar madeiras e contornos, sofisticar rastilhos, pestanas, cravelhas, 

trastes, marchetarias, cordas e afinações, enfim, todo o processo de construção do 

instrumento, assim como compor melodias e harmonias, escrever poesias, cantar e 

harmonizar, conferem a criatividade imaginativa, que brota do corpo que frui, espontâneo, 

imerso na materialidade.  

Essas práticas, não ocorrem mecanicamente, mas por forças inerentes à natureza 

humana, provenientes do corpo livre em relação substancial, conferindo a ele, sentido na 

própria ação. Segundo Huizinga (2000): 

  

No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma 

coisa. Não se explica nada chamando "instinto" ao princípio ativo que constitui 

a essência do jogo; chamar-lhe "espírito" ou "vontade" seria dizer demasiado. 

Seja qual for a maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar 

um sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria 

essência. (p. 5) 

 

Os violeiros jogam e gracejam com seus ponteios. Desafiam-se em melodias 

intercaladas. Em nossos ponteios, brincamos como crianças, em um tempo que não é 

cronológico, mas o da reinação. 
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Viagens de barco, lindas paisagens, os peixes e a coloração das águas, o contato 

com entidades espirituais, os pactos, os causos, os amores vividos ou não, as empreitadas, 

a bravura, a força e a suavidade dos ventos, o fogo sua magia e potencialidade, tanto 

destrutiva, como purificadora (BACHELARD, 2008), a terra, o ar, o fogo e à água, enfim, 

tudo pode aparece neste jogar, neste viajar. 

Assim como em um jogo ideal (DELEUZE, 1998), empresto do surfista a prancha, 

os capacetes de latinha e as bonecas de milho dos espíritos livres que permeiam a 

elementaridade do mundo, para que assim aparelhado, audaciosamente tentar dizer de 

fenômenos profundos por meio de pequeninas letrinhas. 
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CAPÍTULO 4: DESVELOS ARTICULADOS 

 

Neste recrear-se ressignificador, antes ainda de iniciar o processo de envernizar e 

encordoar, gostaria de prosear um pouquinho sobre alguns aspectos específicos do tocar. 

Agora tentando aproximar o olhar paciente do leitor à alguns detalhes mais específicos da 

prática, mais funcionais, que fizeram parte de experiências pessoais e das observações 

feitas em campo, sendo parte inspiradora da confecção do então instrumento em processo 

de finalização, não pelo esgotamento do assunto, mas pelos prazos do programa. 

Enquanto separo as cordas, continuemos. 

Aliás, por falar em cordas, começarei falando da afinação... 

“Cebolão” é o nome de uma das mais de vinte formas de se afinar o instrumento, 

ou seja, de se esticar cada uma das cordas a certa altura, para que ao toque harmônico, soe 

um acorde, classificado como “maior”.  

Essa qualidade nasce da combinação de três intervalos musicais denominados de 

Tônica, Terça Maior e Quinta Justa.  

No meu caso, como utilizo a afinação em Ré maior “D” os intervalos são 

respectivamente as notas musicais: Ré (D), Fá sustenido (F#) e Lá (A).  

O instrumento tem 10 cordas, agrupadas em cinco pares, sendo que o primeiro par 

(o mais agudo) é afinado em Ré (D), o segundo em Lá (A), o terceiro em Fá sustenido 

(F#), o quarto em Ré (D) novamente e o quinto em Lá (A). 
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Figura 4 - Violeiro tocando, durante a Folia de Reis em Cotia - SP, imagem onde se percebe a forte 

vibração das cordas da viola 
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Fonte: Autor (2017). 

E como trabalhamos com as mãos? 

A mão direita, no caso dos violeiros destros, é responsável por dar todo o balanço 

dançante para as músicas. É comum que em cada cultura, em cada regionalismo, exista 

um ritmo diferente, com distintas denominações: Cururu, Toada, Cateretê, Catira, Cipó 

preto, Pagode caipira, Recortado, Guarânia, entre tantos outros.  

Cada ritmo possui uma determinada sequência de gestos, cada qual com duração, 

intensidade e técnicas particulares. Quando dizemos que uma música é Toada, sabe-se de 

antemão qual é a sequência de movimentos que a mão direita irá fazer e, portanto, qual 

será a levada dela. 

O curioso é que alguns violeiros tradicionais, que provavelmente nunca saberemos 

quem foram, percebendo certa padronização nos movimentos da mão direta, 

denominaram estas batidas, assim como as conhecemos, segundo suas percepções e 

criatividade.  O mais curioso ainda é que os aspirantes a violeiros reproduzem 

determinados gestos que remetem a esses balanços, mesmo sem terem instruções prévias.  
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Figura 5 - Violeiro tocando a viola, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 6 - Violeiro tocando a viola, durante a Folia de Reis em Cotia – SP 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

A mão esquerda do violeiro é responsável por apertar as notas musicais que deseja 

tocar, utilizando de um a quatro dedos, dependendo das combinações intervalares. O 

polegar apoia a mão na parte de trás do braço e os dedos 1 (indicador), 2 (médio), 3 

(anelar) e 4 (mínimo) pressionam as notas.  
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As variações melódicas ou harmônicas são feitas a partir das mudanças no arranjo 

dos dedos, que apertam as cordas de aço até encostar no traste, sendo que em cada traste e 

em cada corda, existe uma nota que, na grande maioria das vezes, possui altura diferente. 

Assim, é comum que os violeiros desenvolvam calos nas pontas dos dedos.  

 

Figura 7 - Violeiro tocando a viola, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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A cada traste, uma nova casa, cada vez mais justa na direção da boca do 

instrumento. A cada casa, conforme deslizamos os dedos da esquerda para a direita, o 

som torna-se mais agudo e mais grave, quando seguimos da direta para esquerda, 

utilizando como referência a horizontalidade da visão violeira.  

Assim, dependendo da melodia ou harmonia a ser tocada, é necessário estar com 

os dedos em lugares diferentes sequencialmente, gerando sons distintos, que, combinados 

aos movimentos da mão direita, podem constituir a melodia, a harmonia e o ritmo das 

músicas instrumentais ou a harmonia e o ritmo, quando a viola funciona como 

instrumento acompanhador. Nesse caso, cabe ao canto a linha melódica.  

Aliás, é importante ressaltar que é possível acompanhar o canto de forma 

melódica, conferindo mais musicalidade para a poesia do caipira, ao empregar os famosos 

ponteios. 

E o que seriam os tais ponteios? 

Os solos de viola, conhecidos também por ponteios, são gerados a partir de duas 

notas musicais que, combinadas, reproduzem os mesmos intervalos cantados pelas duplas 

caipiras. Dessa forma, a viola parece cantar, ou como é comum dizer, parece chorar.  

Uma conhecida e difundida canção de Angelino de Oliveira reitera em todo o 

Brasil: “Eu sou como o sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. 
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Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade” 

(OLIVEIRA, [s.d.])
42

. 

E a essência expressiva musical? 

Quando falamos do corpo e de seus movimentos, de técnicas para tocar viola 

caipira, intuímos apresentar uma perspectiva vivencial da manifestação, expondo que é 

possível dissertar sobre a relação entre corpo e instrumento.  

As técnicas tradicionais ou recentemente inventadas de execução musical, por 

mais sofisticadas que sejam, não nos interessam caso se mostrem esvaziadas de sentido 

ou não estejam a serviço da livre e espontânea expressão artística.  

Nas aulas de viola que ministro, pude perceber, em momentos específicos, alunos 

que não se identificam com a cultura caipira de viola, ao repetirem perfeitamente os 

gestos instruídos, não conseguem se expressar como aqueles que se reconhecem, que 

estabelecem  relação íntima a partir de uma vontade vivencial. 

O timbre da viola é apenas um adendo do universo violeiro, como uma espécie de 

brinde expressivo à vida e aos valores que envolvem o seu tocar. Para isso, o movimento 

deve ser de dentro para fora, ou seja, do íntimo manifestado no corpo vibrante que 

transfere para o instrumento toda a sua energia, ao passo que, de fora para dentro, fica 

evidente certa artificialidade no toque.  

Acreditamos que o mesmo ocorra com os movimentos corporais no Samba, na 

Umbigada, no Catira, no Bumba-Meu-Boi e em muitas outras manifestações tradicionais.  

                                                           
42

 OLIVEIRA, de A. Tristeza do Jeca, [s.d.]. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/angelino-de-

oliveira/1490266/>. Acesso em: 2 jul. 2019. 
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Sem entrega, experiências e identificação não há vivacidade, não há pulsação e o 

som não será “quente”, o que demonstrará a falta de um profundo algo a mais.   

As técnicas de execução musical desenvolvidas tradicionalmente existem para 

facilitar e expandir as formas de tocar os instrumentos ou de dançar, não devendo ser 

utilizadas para representar, simbolicamente, superioridade entre grupos ou etnias e sim 

para caracterizar a identidade de um povo a partir de suas especificidades.  

Não sou a favor da homogeneização de padrões artísticos considerados superiores. 

Parece que os interlocutores deste trabalho também não o são. Na verdade, ao longo do 

tempo, temos compreendido que a predominância está alocada na liberdade de expressão 

e no respeito pelas mais diversas manifestações do ser.  

Por falar em diversidade, eu, minha esposa Carla e meu filho Bento, tivemos o 

prazer de viajar juntos com o grupo tradicional de Folia de Reis “Mensageiros dos santos 

reis” por Cotia –SP, Itapevi –SP, e Nazaré Paulista- SP em Dezembro de 2017.  

 

“Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar” (TEIXEIRA, [s.d.])
43

. 

 

 

 

 

                                                           
43

 TEIXEIRA, R. Amanheceu peguei a viola, [s.d.]. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/renato-

teixeira/298328/> Acesso em: 2 jul. 2019. 



125 
 

 
 

4.1 FOLIA DE REIS 

 

Figura 8 - Bandeira representando a sagrada família
44

. Folia de Reis Nazaré Paulista - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

                                                           
44

 "[...] Saúde, paz, prosperidade, proteção, sucesso a toda a família. Iluminai nossos caminhos meu Santo 

Reis”.  
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Oh! Deus salve o oratório 

Oh! Deus salve o oratório 

Onde Deus fez a morada 

Ô, ai, meu Deus 

Onde Deus fez a morada, eiá 

 

Onde mora o cálixbento 

Onde mora o calix bento 

E a hóstia consagrada 

Ô, ai, meu Deus 

E a hóstia consagrada, eiá 

 

 

De Jessé nasceu a vara 

De Jessé nasceu a vara 

Da vara nasceu a flor 

Ô, ai, meu Deus 

Da vara nasceu a flor, eiá 
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E da flor nasceu Maria 

E da flor nasceu Maria 

De Maria o Salvador 

Ô, ai, meu Deus. 

De Maria o Salvador, eiá  

 

(Calix Bento, [s.d])
45

 

 

                                                           
45

 Calix Bento. Domínio Público. Disponível em: <https://www.kboing.com.br/pena-branca-e-

xavantinho/calix-bento/>. Acesso em: 16 dez. 2018. 

https://www.kboing.com.br/pena-branca-e-xavantinho/calix-bento/
https://www.kboing.com.br/pena-branca-e-xavantinho/calix-bento/
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Figura 9 - Cerimônia de inicio do Giro da Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 10 - Entrada da Bandeira durante a Folia de Reis em Nazaré Paulista - SP 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

No primeiro dia, realiza-se a saída da Bandeira, marcando assim o início do giro. 

Passo a passo, em duas fileiras, os devotos foliões adentram as casas cantando 

alegremente, dançando, tangendo suas violas, violões, caixas, cavacos e pandeiros.  
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Figura 11 - Devoto folião tocando Caixa, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 
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Fonte: Autor (2017). 

Figura 12 - Devota tocando pandeiro, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Esvoaçantes fitas penduradas aos instrumentos vão colorindo o ambiente com a 

esperança de bênçãos e de mudanças. Agradecem o período já vivido. 

 A Folia é também uma festa cíclica, como tantas outras. Visa a acomodação do 

tempo – não de forma linear, mas circular, tal e qual vivemos na natureza: voltando ao 

mesmo ponto. As manifestações ano a ano nunca são iguais, a cada ano os significados 

vão ficando  mais intensos (SAURA, 2015). 

 

Se podemos dizer que as festas das culturas populares possuem uma função no 

mundo, a principal parece ser a de realizarmos todos, coletivamente, esse 

exercício mítico de nos aventurarmos em universos ancestrais, questões 

desafiadoras para a humanidade latentes em todos nós: o bicho, a fera, o perigo, 

a vida, a morte, a angústia diante do tempo que se esvai, implacável.  

As manifestações imprimem um ritmo circular a uma vida que retorna sempre 

ao mesmo ponto, mais velhos, cansados, felizes ou tristes, mas um eterno 

retorno, demarcado pelas festas, ao contrário da linearidade objetiva, que nos 

conduz, ano após ano, a um fim.  

A festa é a beleza de estarmos vivos em um mundo orgânico, com mistérios 

insolúveis. Há sedução, maravilhamento, arrebatamento. Diante de um 

folguedo colorido e festivo, não há quem não se poste encantado, os que 

assistem e os que fazem, vale lembrar que participantes somos todos. (SAURA, 

2013, p. 31). 

 

A música e a viola, com suas demarcações ritmas, também atuam com a dimensão 

temporal.  
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As cores das fitas representam elementos sagrados e santidades presentes no 

nascimento de Jesus: a branca representa o próprio Jesus, a azul clara Maria, a rosa José, a 

amarela o ouro dado como presente, a vermelha o incenso e a verde a mirra, ao passo que 

a azul escura representa o santo protetor dos violeiros, São Gonçalo.  

A fita é usada para manter afastados os perigos materiais e imateriais, mediante as 

crenças e percepções de cada músico. Também possuem a função de gerar movimento – 

sendo violeiro e viola nunca estáticos, dançam com as fitas que enfeitiçam. Essa é a 

função mítica do uso de fitas e fios, o enfeitiçar. Curiosamente, a viola também possui 

esse dom encantatório, capaz de se fazer ouvir na distância, calando os mais desatentos.  
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Figura 13 - Devotos foliões celebrando a entrada da bandeira, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 

Na Festa do Divino de Joanópolis, em 2015, em um estudo prévio de campo, 

também verifiquei a presença das fitas nos instrumentos e nas bandeiras. Mesmo tendo 

quase as mesmas cores, possuem outros significado, apesar de serem uma manifestação 

popular com bases no catolicismo, assim como a Folia de Reis.  
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Cada cor representa um dom dado aos homens pelo espírito santo: o azul 

representa a sabedoria, a prata o entendimento, o verde o conselho, o vermelho a 

fortaleza, o amarelo a ciência, o azul escuro a piedade, e o roxo o temor a Deus.  Sendo 

assim, um mesmo violeiro que vier a tocar nas duas manifestações, Folia de Reis e Festa 

do Divino, provavelmente trocará parte do colorido de suas fitas, uma vez que estará 

entrando em outro universo de significações, com funções distintas em sua prática 

musical. 

 

     Figura 14 - Devotos foliões pelas ruas, durante a festa do Divino de Joanópolis – SP 

 

Fonte: Autor (2017). 

Voltando aos Reis... 
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Na Folia de Reis, o Porta-bandeira, ou Bandeireiro, vai à frente das filas para 

entregar à família, ou ao representante dessa, a bandeira sagrada. Os fiéis à tradição 

esperam emocionados, ansiosos e com fogos de doze tiros. 

 A bandeira é levada a todos os cômodos da casa, trazendo bênçãos ao lar, para 

que todos sejam protegidos e unidos. Nas casas em que habitam pessoas enfermas, a 

bandeira é colocada nos braços do doente, gerando muita emoção. Há uma grande 

atmosfera de fé que inspira a confiança na cura.  

A bandeira é o elemento central, pois representa a própria presença de Jesus e dos 

santos a ele ligados. Por essa razão, há o momento em que todos, um a um, se prostram 

diante dela e a beijam, em ato de adoração. 
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Figura 15 - Fiel beijando a bandeira, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 16  - O Marungo se ajoelhando diante da bandeira, durante a Folia de Reis em Nazaré Paulista - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Na imagem, um dos personagens, o Palhaço, também conhecido como Marungo, 

Capitão, Bastião, se ajoelha diante da bandeira.  Ao som das violas ponteadas e os versos 

cantados e improvisados pelo Mestre, esses são respectivamente repetidos, em intervalos 

musicais diferentes, pelo contramestre e pelas demais vozes.  

O Marungo faz a intermediação entre o Mestre e os donos da casa. Os moradores 

doam prendas e dinheiro para a festa de chegada da Bandeira e também para ajudar nos 

custeios da viagem. 

As violas e os demais instrumentos, acompanhando as vozes, pagam as doações e, 

a cada presente, uma música é cantada. Uma parte do repertório é escolhido pelo grupo, 

enquanto a outra, atende a pedidos. Há uma música que aparece recorrentemente entre as 

preferidas: “Vinte e cinco de dezembro”. 

 

Vinte e cinco de dezembro 

Quando o galo deu o sinal 

Que nasceu o Menino Deus 

Numa noite de Natal... ai, ai 

 

A estrela do Oriente 

Fugiu sempre dos Judeus 

Pra avisar os três santos 
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Que o Menino Deus nasceu... ai, ai 

 

Os três Reis quando souberam 

Viajaram sem parar 

Cada um trouxe um presente 

Pro Menino Deus saudar... ai, ai 

 

Nesse instante no ranchinho 

Passou a Estrela da Guia 

Visitou todos os presentes 

Onde o menino dormia... ai, ai 

 

Deus lhe salve a casa santa 

Onde é sua morada 

E aqui mora o Deus Menino 

E a hóstia consagrada... ai, ai 
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(Hino de Reis, [s.d.])
46

 

 

Entre as canções, os Marungos improvisam versos rimados em agradecimento, 

repetidos em coro, em intervalos musicais diferentes, por cerca de seis vozes. 

Viva aos Santos Reis! Viva! 

Após a entrega dos presentes e os devidos agradecimentos, chega a hora do café. 

Cada casa oferece um lanchinho a sua forma. 

Compõem a refeição bebidas alcoólicas, como as cachaças com caranguejo, com 

cravo, canela e cambuci, além de cervejas e garrafões de vinho. Também são ofertadas 

bebidas gaseificadas, como refrigerantes variados e os tradicionais café e leite.  

Entre as comidas estão tipos variados de bolo, sacos de biscoito, bolachinhas, pães 

com embutidos, entre outras.  

Durante o café, é costume guardar os instrumentos no quarto dos anciãos da casa, 

sobre a cama. 

 

 

                                                           
46

 Hino de Reis. Domínio Público. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/moreno-e-

moreninho/hino-de-reis.html>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
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Figura 17 - No momento do café é costume que os instrumentos fiquem sobre a cama dos anciãos anfitriões. 

Folia de Reis em Itapevi – SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Após a refeição, é o momento da saída da bandeira. O dono da casa e seus 

familiares em posse da mesma, a conduzem até o portão da casa e a entregam ao 

bandeireiro que fica logo à frente a esperar.  

Imediatamente, dois a dois, como eles gostam de falar, vão se retirando em fileiras 

duplas, cantando e colorindo tudo novamente, deixando saudade e a esperança da volta no 

ano seguinte, para a renovação das bênçãos e para agradecer as graças alcançadas. 

 

Figura 18 - Anfitriões conduzindo a bandeira até o portão da casa para a entrega ao bandeireiro, durante a 

Folia de Reis em Nazaré Paulista - SP 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Entre as visitas, uma das casas oferece o almoço, nesse caso, além das bebidas já 

mencionadas, tem-se em geral carnes assadas e cozidas de boi, frango, porco, paca e teiú, 

além de saladas variadas, arroz, feijão e macarrão. Em alguns lugares são oferecidos 

frutas de sobremesa, sobretudo a melancia, e doces como mousse de maracujá.  

 

Figura 19 - Os foliões seguem pela rua tocando e celebrando, durante a Folia de Reis em Cotia - SP 

 

Fonte: ALMEIDA, C. S. (2017). 
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Finalmente, com tudo devidamente pago e agradecido por meio de muita viola e 

cantoria, o grupo segue para outras casas de devotos. Em uma delas, o pagamento das 

prendas foi feito com alguns minutos de moda de viola e com a tradicional dança Catira, a 

pedido dos moradores, uma vez que já conheciam o trabalho do grupo de foliões. 

E seguem assim, de casa em casa do início de dezembro até o início de janeiro, 

todos sábados e domingos.  

O fim do giro, tradicionalmente conhecido como Chegada da Bandeira, é 

celebrado com uma grande festa, com muita comida, bebida, danças e música caipira. 
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Figura 20 - Foliões almoçando na festa de chegada da Bandeira 

 

                 Fonte: Autor (2017). 
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Figura 21 - Foliões almoçando na festa de chegada da Bandeira 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 22 - Altar/Palco de apresentações da festa de chegada da Bandeira 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 23 - Altar/ Festa de chegada da Bandeira 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 24 - Apresentações musicais da festa de chegada da Bandeira 

 

Fonte: Autor (2017). 
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4.2 UM POUCO DE CATIRA NA CHEGADA DA BANDEIRA:  O BOM CATIREIRO 

TEM QUE PISAR AS CORDAS DA VIOLA 

 

“O bom catireiro tem que pisar as cordas da viola”: essa costumeira frase é 

frequentemente dita por catireiros para caracterizar o sapateado realizado durante a dança, 

acompanhado pelas tradicionais modas de viola. 

Esse sapateado ocorre juntamente com palmas, mas não uniformemente, uma vez 

que possui linhas rítmicas diferentes e complementares. A coreografia acontece ao som de 

uma ou duas violas caipiras ou, ainda, de um violão e de uma viola caipira, de modo que 

os passos das coreografias funcionem paralelamente com o ritmo tocado no instrumento, 

em uma harmonia simultânea. No momento em que o canto para e inicia o recortado de 

viola, pontualmente as coreografias começam a nascer.  

 

Sou cantador e tudo nesse mundo 

Vale pra que eu cante e possa praticar 

A minha arte sapateia as cordas 

E esse povo gosta de me ouvir cantar 
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(TEIXEIRA, R. Amanheceu peguei a viola, [s.d.])
47

 

 

É importante ressaltar que cada região brasileira possui suas próprias variações da 

dança. As coreografias não acontecem de forma plástica, pois há um envolvimento dos 

dançarinos e dos músicos que resultam em mais do que passos ensaiados e ponteios 

decorados. De forma simbólica, pode-se pensar que as “botas e dedeiras” estão 

conectadas, ou seja, que os coreógrafos e músicos são um organismo singular, que a 

viola, o canto e a poesia são a expressão e a extensão do corpo do violeiro e do corpo 

dançarino, isto é, que ambos constituem um único corpo catireiro.  

 

                                                           
47

 TEIXEIRA, R. Amanheceu peguei a viola, [s.d.]. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/renato-

teixeira/298328/>. Acesso em: 2 jul. 2019. 
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Figura 25 - Apresentações de Catira na festa de chegada da Bandeira 

 

Fonte: Autor (2017). 
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O canto no Catira ocorre em duetos em terça, ou seja, enquanto um músico canta a 

nota “Dó”, o outro canta a terceira nota da escala “Mi”, sabendo que a sequência das sete 

notas naturais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.  

O canto é a expressão do violeiro, é o momento em que também se manifestam as 

imagens poéticas (BACHELARD, 2008).  

As imagens da Catira estão sempre ligadas a experiências e vivências cotidianas, 

isto é, ao trabalho no campo, à relação com a natureza, com os companheiros, com a 

família, com as brincadeiras de fim de tarde, com os causos, romances, com a fé no 

divino, com a relação de gêneros, com a coragem e a bravura, com os mitos, as lendas, 

etc.  

Brincadeiras com palavras, sonoridades e significados também são bem comuns, 

reconstituídas e materializadas a partir da poesia. Um jogo. 

As letras das modas de viola são recorrentemente relacionadas à 

contemporaneidade dos violeiros, além da relação com o trabalho, com a natureza, com 

os amigos e familiares, entre outras, também aparecem política, reformas, lutas por terra, 

preconceitos de classe, racismo, entre outros temas concomitantes ao momento em que as 

composições eram feitas, como podemos perceber nos versos a seguir:  

 

[...] Vai chegando o mês de agosto a tarde fica embaçada 

Passarinho canta triste a corianginha e a uriutaca 

Gavião encorujado dorme nas alta copaca, 



155 
 

 
 

Inhanbuzinho pia triste dando vorta nas paiada 

Meu coração amagoa das dolorosa pancadas. 

 

Nesse tempo tudo forga só minha vida é apertada 

O povo disse que não acha serviço de camarada 

Eu trabaio até de noite pra dar conta da empreitada, 

Pego moda por empreita pra inventar e por toada 

Invento modas na linha nos campeão danu lambada. 

 

Quando eu vou na pagodeira, eu levo a companheirada 

Minha viola também vai eu não deixo desprezada 

O povo tudo arvoroça hora da minha chegada, 

As criança vem primeiro gritam óia a violerada 

Festeiro chama pra dentro me acompanha rapaziada. 

 

Quanto eu entro no salão com minha viola afinada 

Eu canto uma moda alta e muito bem explicada 

Dizendo que eu não incurto mas topo qualqué parada, 

Tenho feito pé cascudo sai pisando na geada 
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Sai derrubando orvalho com a carcinha regaçada. 

 

Nas festa que eu chego e canto moça fica arvoroçada 

Na cozinha eu escuto zum zum da muié casada 

Tão gamando minhas moda por ter palavra apertada, 

Ao campeão ficam no canto todo povo dão risada 

Eles sai de vagarzinho e corre quando pega estrada. 

 

(VIEIRA e VIEIRINHA. Pé cascudo, 1980)
48

 

 

Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando 

Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando 

Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando 

Mês e mês cortando estrada no meu cavalo ruano 

Sempre lidando com gado, desde à idade de 15 anos 

Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabanos 

No meio tinha um boi preto por nome de soberano 

                                                           
48

 VIEIRA e VIEIRINHA. Pé Cascudo. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/vieira-

vieirinha/1915105/>. Acessado em: 01 nov. 2016. 
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[...] Na hora da despedida o fazendeiro foi falando 

Cuidado com esse boi que nas guampas é leviano 

Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos 

Tocamos pelas estradas naquilo sempre pensando 

Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando 

A boiada estourou, ai, só via gente gritando 

Foi mesmo uma tirania, na frente ia o soberano 

 

O comércio da cidade as portas foram fechando 

Na rua tinha um menino decerto estava brincando 

Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando 

Coitadinho debruçou na frente do soberano 

O soberano parou, ai, em cima ficou bufando 

Rebatendo com o chifre, os bois que vinham passando 

Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando 

 

Se esse boi matar meu filho eu mato quem vai tocando 

E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando 
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Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando 

Salvai meu anjo da guarda desse momento tirano 

Quando passou a boiada, o boi foi se retirando 

Veio o pai dessa criança e comprou o soberano 

Esse boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano!
49

 

 

(TIÃO CARREIRO e PARDINHO. Boi Soberano, 1966) 

 

 

[...] Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha 

Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos 

Fomos buscar um boi bravo no campo do espraiadinho 

Eram 28 quilômetros da cidade de Pardinho 

 

Nos chegamos no tal campo cada um seguiu prum lado 

Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado 

                                                           
49 TIÃO CARREIRO e PARDINHO. Boi soberano. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/tiao-

carreiro-e-pardinho/80952/>. Acesso em: 01 nov. 2017. 

 

https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/80952/
https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/80952/
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Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado 

Não encontrava o Ferreirinha e nem o tal boi arribado 

Naquilo avistei o potro que vinha vindo assustado 

Sem arreio e sem ninguém fui ver o que tinha se dado 

Encontrei o Ferreirinha numa restinga deitado 

Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado 

 

 

Quando avistei Ferreirinha meu coração se desfez 

Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez 

Chamava ele por nome chamei duas ou três vezes 

E notei que estava morto pela sua palidez 

Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia 

Deixar naquele deserto alguma onça comia 

Estava alí só eu e ele Deus em nossa companhia 

Veio muitos pensamentos só um é que resolvia 

 

 

Pra levar meu companheiro veja quanto eu padeci 
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Amarrei ele pro peito numa árvore suspendi 

Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci 

E com cabo de um cabresto amarrei ele em mim 

Sai praquela estrada tão triste tão amolado 

Era um frio do mês de Junho seu corpo estava gelado 

Já era uma meia noite quando eu cheguei no povoado 

Deixei na porta da Igreja e fui chamar o Delegado 

 

 

A morte deste rapaz mais do que eu ninguém sentiu 

Deixei de lidar com gado minha inclinação sumiu 

Quando lembro essa passagem franqueza me dá arrepio 

Parece que a friagem das costas ainda não saiu” 

 

(TIÃO CARREIRO e PARDINHO. Ferreirinha, 1974)
50

 

 

 

                                                           
50

 Idem. Ferreirinha. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/570795/>. 

Acesso em: 01 nov. 2016. 

https://www.letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/570795/
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E assim, entre palmas, cantos e sapateado de cordas, sigo em um recortado 

ascendente, executando os toques finais. 

Pretendo envernizar e encordoar nosso singelo instrumento, que mesmo sem 

cordas, já vibra em anseio e esperança em formas sonoras, amadeiradas e humanas. 

Sigamos matutando... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O VERNIZ E AS CORDAS 

 

Agora, pegarei emprestado o pincel de Cézanne para começar a aplicação da 

primeira camada do verniz. É um trabalho de muita paciência, detalhista: deslizo as 

cerdas no sentido dos veios para cima e para baixo, em um vai e vem lento e prazeroso. O 

líquido esmaltado não deve ser muito denso, pois prejudicaria sua penetrabilidade na 

madeira.  

A trincha não deve estar muito encharcada: retiro o excesso do material na borda 

interna da lata e em um leve movimento, retomo o sobe e desce. Escorrego pelas curvas 

da companheira emadeirada, carinhosamente. 

Após a secagem do esmalte, devemos lixar removendo toda a camada não 

aderente e, na sequência, envernizar novamente. Bem como no trabalho dissertativo: há 

uma busca científica pela consistência material, pelo entendimento do fenômeno, pelo 

sentido. Constantemente lixando o excesso, modelando, pintando e polindo, segui. Há 

uma universalidade em nossa arte e um rigor que não desprezamos. Por isso os 

questionamentos diários, como os de Cézanne. 

Agora, com o corpo do trabalho quase pronto, chega a hora de encordoar, juntar as 

pontas, dar um sentido, deixar contínuo. Pego as dez cordas em pares, por cores. Umas 

são lisas, outras envolvidas com uma espiral de aço, são ásperas. Com calibres diferentes, 

vibrarão harmonizando a alma e a materialidade, de forma espirituosa e musical.  
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Com atenção, atravesso o cavalete com a contra canotilho, corda mais grossa, e 

enfio sua ponta no furo da tarraxa. Na sequência, giro até que fique bem esticada, ao 

ponto de vibrar sonoramente. O mesmo farei com a canotilho, com a toeira, com a contra 

toeira, com a turina, com a contra turina, com as requintas e com as primas. Ao fim, 

tentarei afinar.  

Em um movimento ascendente, encordoador, retomo a essência do primeiro 

capítulo: o leque harmônico, signo do equilíbrio, do tempero, o algo a mais motivador 

das práticas violeiras.   

O reconsidero, não como cinco varetas desconexas, descontextualizadas ou como 

uma imagem de poucos desdobramentos, mas como algo vivo, em constante 

desenvolvimento, assim como os conhecimentos tradicionais aperfeiçoados a muitas 

mãos, ou a uma, em memória ancestral, liberta e recreacionista. 

Como já vimos trabalhando, as águas que nos tocam não brotam de uma única 

nascente, mas de múltiplas. Tudo acontece conjuntamente a partir de um movimento 

circular de afetos frutíferos entre as particularidades humanas e a materialidade.  

Somos instigados pelas formas mundanas (BACHELARD, 2001 e SAURA, 

2014), queremos vê-las, tateá-las, cheirá-las, ouvi-las e mastigá-las, desde nossos 

primeiros contatos materiais. 

Assim, a concretude mundana é a primeira e mais importante vareta de nosso 

causante, pois os demais elementos são alinhavados e sustentados pela primeira. As 

arqueomemórias, assim como as reminiscências do vivido, contribuem com o tempero 
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singular do conjunto causador, estabelecendo, neste contexto, a musicalidade poética e 

gestual. 

Durante os trabalhos de campo, pude averiguar que tanto a construção como o 

toque de viola são resultantes de um grande prazer gestual estabelecido na execução 

desses fazeres. A expressividade corporal cíclica, no caso do tocar, desdobra-se em 

reincidências rítmicas, harmônicas e melódicas de muito agrado: a música. A arte 

musical, quando fruto da expressão em liberdade, envolve tanto praticantes como 

ouvintes em tramas poéticas e circulares, em um tempo característico, esteticamente 

vivenciável (FERREIRA-SANTOS, 2010). 

Desta forma, o som em última instância, não é o elemento único e nem o mais 

prazeroso da prática e sim, um dos desdobramentos do elemento de combustão deste fazer 

artístico, deste ouvir e se ouvir. 

A identificação com a cultura caipira, a saudade e a fé constituintes 

respectivamente do terceiro, quarto e quinto elementos do leque, aparecem 

recorrentemente na poesia e na fala dos violeiros. Esses afetos também são resultantes da 

relação com a elementaridade do mundo, de imagens arquetipais (FERREIRA-SANTOS 

e ALMEIDA, 2012) primordiais e das relações sociais, mas principalmente, frutificam-se 

vigorosamente da nascente das nascentes, o imaginário, como foi possível ver, sobretudo, 

nas obras de Bachelard e Durand. 

O imaginário é a têmpera das motivações corporais. É nele que se desenrolam as 

imagens simbólicas, geradas a partir do contato do corpo com as texturas do mundo, das 

relações culturais, de reminiscências e imagens arquetipais. É nele que contemplamos o 
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infinito, mergulhados em uma liquidez de calor reconfortante, colorida pela terra e 

movimentada por ventos acariciadores. 

Prossigamos com o passar das cordas: do primeiro para o segundo capítulo.  

É esta profundidade imaginativa alentadora que nos leva a terras e portos do 

passado ou do nunca. É neste bailar circular que vivemos ou encontramos motivos para 

sobreviver. É neste balanço que nos encontramos em modinhas e guarânias, é neste fluir 

que nos estendemos em poéticas coreografias, nos tornando o que dissertamos e o que 

tocamos. Somos corpos amadeirados, somos veios e vias, somos tudo, na viola. E por 

falar em modinha: 

 

 

Proposta de escuta: Moreninha – faixa 7 

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=JKgQriY5qg8> 

 

Exatamente pela possibilidade fluida de ser tudo, de estar em tudo, de ouvir tudo, 

de sentir tudo, ou de dizer tudo, que reconsidero a onisciência do corpo, que em 

imaginação transborda sua humanidade; que estendido musicalmente em um instrumento, 

retrata sonoramente a pluralidade elementar do mundo. 

Continuo perdurando com o encordoar, agora do segundo para o terceiro capítulo. 
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Em meio às profusões culturais brasileiras, a antiga e fascinante prática de viola 

esteve viva e em extensão da corpulência humana, dos contornos e fazeres musicais, 

como já viemos conversando.  

Tendo refletido sobre os possíveis causantes da atividade, não me passaria 

desapercebida a relação pedagógica na principal cultura propagadora da prática: a caipira. 

Tendo como influência principalmente os trabalhos desenvolvidos por Leite 

(2015), Saura (2015), Saura e Zimmermman (2019), Vilela (2013), Candido (2017) e as 

observações e materiais recolhidos em campo, repensei a riquíssima relação de ensino e 

aprendizado das comunidades tradicionais como pontos inspiradores reflexivos à 

educação básica e ao ensino superior. 

Continuemos, corda a corda. 

A solidariedade e o equilíbrio com o meio ambiente estão na base do estirpe 

caboclo (CÂNDIDO, 2017). Este bipé comunitário já seria de grande valor referencial, 

não só para a educação em todas suas instâncias, mas também às políticas brasileiras, 

considerando especialmente os desserviços do atual governo. Mas, para não perdemos a 

linha do trabalho, deixemos este assunto para outros instrumentos de reinvindicação. 

Além desta base, gostaria de deixar em evidência a relação prática corporal dos 

exercícios caipiras: a observação se desdobra em cooperação, que por fim desenrola-se 

em operação autônoma e criacionista, olhando especialmente para o brincar livre e 

espontâneo. 

Desta forma, os saberes perseveram por encerrarem sentido real no corpo e em 

suas necessidades do agora; por serem desprendidas de métodos ou linguagens distantes 
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de suas vivências materiais; pela possibilidade de contemplação do mundo em tempo 

desacelerado, não cronológico, natural; pela cooperação; pela liberdade imaginativa 

criativa, mas, principalmente, por estarem engolfados substancialmente na tangibilidade, 

encontrando sentido simbólico e vital de ser e estar, como uma unidade dos multímodos, 

como continuidade do meio, da vida insinuante que se sente e se expressa, em gota ou em 

mar, sempre alto. 

Agora que terminamos de passar as cordas, vamos tentar amarrar? Ou melhor, 

afinar? 

Venho percebendo que as reflexões deste trabalho têm se desprendido das letras e 

do papel, permeando intensamente minha vida. Às vezes confundo as palavras ditas com 

as escritas, os gestos com as descrições, os sentimentos com sons. Refletindo sobre os 

ciclos motivacionais do tocar, não saberia dizer onde tudo começaria. Parece-me que o 

início da combustão é no corpo natento, que, fecundado pela concretude, se constitui em 

vontade e em memórias instintivas primígenas.  

 

Assim o estímulo incontrolável de ocupar os espaços e contornos do mundo 

transborda as investigações das coisas em instrumentos, transformando o corpo 

aparelhado em possibilidades de ser, diante do imaginado. O algo a mais e a busca pelo 

corpo estendido, só fazem sentido a partir de experiências educacionais perceptíveis, 

livres, como o brincar espontâneo das crianças. 

Desse modo, a cultura do caipira iletrado, que não absorveu por meio da leitura as 

reflexões pontyanas e nem as bachelardianas, nos revela em corporificação parte das 
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reflexões dos fenomenológos: ser de corpo estendido, do espírito ao meio tangível, 

expressivo, criativo, imaginativo e livre. 

 

*** 

  

Um instrumento novo, com cordas novas, apresenta instabilidades que só se 

estinguem com o tempo: as peças vão se assentando, a madeira secando, as cordas 

laceando, difícil de afinar.  

Somente com o passar de muitos sols e luas, assim como em outros materiais, a 

experiência acadêmica vai se sofisticando, não por um aumento significativo de respostas, 

mas pelo nascimento de novas perguntas, impulsionadoras.    

Porventura, as ondas singelas do presente instrumento poderiam penetrar outros 

olhos e reverberar em outras moradas. Quem sabe até fomentar a valorização cultural das 

tradições brasileiras, assim como contribuir com a perpetuação do respeito universal às 

diversas manifestações culturais (UNESCO, 2009) em uma colorida ciranda poética, 

educacional de sensibilidade. 

 

Este trabalho teve um grande significado, pois foi a partir dele que imergi na vida 

acadêmica. Tive a oportunidade de conhecer pessoas surpreendentes, de ler obras 

incríveis e de refletir mais intensamente sobre meu fazer, ao passo que também aprendi a 

trabalhar com a complexidade e exigências típicas das pesquisas universitárias. 

Refletindo sobre minha história e ascendência, toda caipira, seria duvidável que eu 
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conseguisse concluir ao menos a escolaridade básica, mas a história nos surpreende e 

entre idas e vindas, me encontro considerando as etapas desta pesquisa, que começou na 

universidade em 2017, mas que vem permeando a minha vida desde 1999. 

Devo considerar também que este trabalho foi motivado por acontecimentos 

grandiosos: o primeiro foi o nascimento de meu primeiro filho Bento em 2017, o 

segundo, foi saber que este ano estaremos recebendo mais um ser iluminado na família, 

sim, serei papai novamente!  

Sempre motivado, sempre inspirado, tocando e sendo tocado, inspirando a vida e a 

suspirando na viola. 

Assim, em um movimento introdutório, termino este trabalho intentando retomá-

lo para aprofundamento. Espero no futuro ter em mãos um corpo instrumental mais 

assentado, mais seco, mais laceado, sonoramente mais encorpado, mais estável.  

Resolvo esta cadência com um acorde movediço, alterado, preparatório, intuindo 

que o próximo elemento melódico nunca seja o arpejo final, consonante e triste. Que o 

subsequente seja um novo prelúdio, de uma sequência interminável de perquisições, em 

movimento espiral, sempre sem chão, como uma criança que tudo quer saber e que, por 

isso, experimenta o mundo com a vontade do inalcançável, constantemente filosofando, 

no corpo de um homem, animado pelo espírito de um niño.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA: IVAN VILELA - ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - ECA-USP. 18/10/2017 

 

A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é:  

se lembra de quando viu uma viola caipira pela primeira vez? O que você sentiu? 

Ivan Vilela: Olha, eu, nossa pergunta difícil, vou lembrar de quando vi a viola caipira pela 

primeira vez! 

 

Ou quando ouviu? 

Quando ouvi foi com duplas caipiras, eu gostei demais, até que com uns 19 anos, eu 

ganhei uma viola de uma irmã minha. Eu tocava em um grupo em Itajubá, comecei a 

tocar um pouquinho e larguei, agora, a coisa muito marcante com a viola foi a primeira 

vez eu estava com a Doroty Marques, na minha casa, e ela pegou e falou: “escuta este 

disco aqui”, ela estava com um disco do Renato Andrade, que foi o Viola de Queluz, o 

segundo dele. Aquilo me chocou e falei “nossa o que é isto?! O que este instrumento pode 
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estar fazendo né?” Então assim, embora eu já tocasse viola antes, tocava um pouquinho 

só, umas coisinhas que eu tocava lá do grupo  nosso da juventude, pra mim o marco da 

viola foi propriamente essa escuta do Renato Andrade, eu tinha 25 anos de idade na 

época. 

Como surgiu seu interesse pela viola caipira? 

O interesse pela viola surge mais tarde. Com 30 anos de idade, eu estava na Unicamp 

fazendo composição musical e recebo uma encomenda de uma professora para compor 

uma ópera caipira, isso foi em 92, aí eu falei “bom, uma ópera caipira vai precisar ter 

viola”. Aí que foi que eu peguei a viola efetivamente e comecei a mexer no instrumento, 

com o intuito de aprender mesmo, descobrir coisas.  Foi o marco do meu interesse mesmo 

pelo instrumento, eu comecei em 92, no meio do ano, a mexer na viola, e em 95 eu já 

estava fazendo apresentação solo. Foi muito rápido assim o processo com a viola, 

diferente do violão que é uma coisa custosa, difícil. 

 

Conte um pouco sobre sua experiência com a viola, o que você sente quando toca? 

Olha eu, a viola ela, acho que de tudo que eu encontrei na minha vida, inclusive da minha 

fala, a viola é a principal porta-voz dos meus sentimentos, das minhas percepções de 

mundo, tudo que eu não consigo expressar com a fala, eu consigo expressar com a viola, 

e eu costumo pensar que  ela é uma extensão do meu braço mesmo, quando eu toco, eu 
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sinto que é uma  extensão do meu braço, tanto ela como eu fazemos  parte de um mesmo 

instrumento por onde a música passa, eu tenho essa sensação, quando eu estou tocando, 

eu não sou mais o artista no palco, brilhando, eu sou só um instrumento por onde a 

música passa e eu sinto que quando isso acontece, efetivamente a música que chega no 

público diferente, toca mais profundamente as pessoas. 

 

Com relação as suas composições, poderia falar um pouco sobre suas inspirações, 

sobre o significado do seu trabalho, motivações? 

Olha, o que me motiva, sobretudo, é uma coisa meio inexplicável de dentro, uma 

sensação. Eu durante anos da minha vida, ainda faço só que em menor intensidade, 

trabalhei em pesquisas de campo, com Carlos Rodrigues Brandão, ficamos dez anos 

pesquisando, na década de 80 e 90, festas de congado de folia e ele falava “eu não 

entendo como você vem pesquisar e não traz gravador e nem papel”, eu falei “não quero 

aprender essas músicas, eu não quero pegar e recriar e recompor em cima, acho muito 

pouco isso, eu quero é captar o espírito desses caras, entende?”. Eu não quero estar na 

festa, eu quero estar na casa deles, no dia a dia com eles, para ver o que os move eles a 

fazerem isso, então aquilo, então era isso. A composição pra mim está muito ligada a uma 

sensação de dentro, e não necessariamente passa pela busca sonora. A busca sonora é só 

um resultado de uma busca que está muito mais ligada a textura, a cor e a sensação. 
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Teve uma hora em que você falou: quero saber o que motiva eles a fazer essa festa. 

Esse motivar talvez seja uma das coisas que mais me interessam, o que motivava 

você a estar lá? 

É o seguinte, a gente tem que pensar o que move essas pessoas a fazerem o que a gente 

assiste, uma festa, ou coisa assim, então a gente vai lá e assiste à Folia de Reis, ou o 

Congado, que seja, aquilo é só o resultado artístico de um conjunto de crenças e modo de 

vida, entende? e maneiras de perceber o mundo, que se manifestam em uma ocasião de 

celebração, naquela forma que você assiste, então, a forma propriamente dita não me 

interessa muito, interessa o conteúdo, o que move as pessoas a fazerem aquilo, que fé que 

é essa que faz o folião largar o trabalho, largar tudo e ficar treze dias andando embaixo de 

sol, de chuva? É isso que me interessa, que é muito mais uma apropriação cultural, é 

perceber como é essa cultura deles, por mais que nós temos uma identidade, a gente não 

faz parte disso totalmente, né? Acho que, sobretudo, porque o nosso processo de ensino e 

aprendizado é sistematizado, nos torna homogêneos. O fato de ser escolarizado faz com 

que a gente pense diferente de um analfabeto pensando, o cara pensa de um outro jeito, a 

cultura popular é mais polissêmica no sentido das abordagens que é, ela está muito sujeita 

à interpretação pessoal de cada um, à expressão pessoal de cada um, né? Acho que este 

jeito nosso que é definido na academia como escolarizado, homogêneo e moderno, é 

diferente da consciência popular das pessoas que aprendem por exemplos, aprendem 

observando, aprendem por ditados, aprendem ouvindo os mais velhos.  
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Como você estava falando, a pessoa larga o trabalho e de repente fica treze dias em 

uma determinada atividade, e esse tempo, de repente, é um tempo não cronológico. 

Ela está ali, é tão bom que ela nem vê passar né? Então, estas sensações e este 

motivar que eu tento captar para colocar no trabalho é o que eu estou chamando lá 

de algo a mais, o que seria? Isto  que você está falando é exatamente o que eu estou 

tentando entender, eu sei o que é, mas não sei como dizer. 

Eu acho que está muito mais ligado a uma necessidade de pertencimento cultural também, 

a você pertencer a algo que você admira e percebe valor naquilo, então você tenta 

pertencer àquilo, você vai buscar isso, a viola está muito ligada a isso.  

Criei a orquestra de violas de Campinas, coordenando o trabalho de 2001 a 2011, e a de 

São José, de 2014 até 2016. [...] as pessoas não participam somente para tocar, a música é 

a celebração de uma série de valores, que de alguma forma, foram pulverizados: 

solidariedade, compadrio, essa percepção maior de ser do que ter. Acho que tem uma 

certa desilusão com o sonho da cidade grande devido ao afastamento das pessoas. Na 

cidade as pessoas são vizinhas e mal se conhecem. Então, acho que sobretudo, as pessoas 

frequentam as orquestras para resgatarem estes valores.  

Eu reparava que, na orquestra de viola de campinas, quando chegava um pessoa com o 

perfil bem moderno,  passando duas semanas, colocava um chapéu na cabeça, começava 

de fora para dentro, parava de fumar cigarro comum passava a fumar cigarro de palha, 

etc, aí quando eu falava “gente vamos ensaiar?”, eles respondia “Pra que a pressa?” 
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Ficavam tentando introjetar. A música caipira por ser cronista desses valores, acaba sendo 

celebrada muito mais em função deles. É difícil você pensar em um grupo de pessoas que 

tem segmentos sociais distintos, tem rico, tem pobre, pós-doutor e o semianalfabeto,  não 

é comum você encontrar pessoas de meios tão distintos se reunindo em torno de uma 

ideia comum, não é a música propriamente, mas os valores contidos nas celebrações 

destas músicas.51  

 

As pessoas que são do urbano, assim como eu sou, como a gente se interessa pela 

viola? Eu por exemplo, meus familiares vieram todos do campo, só que eu não tive 

uma vida campo, mas  me identifico muito com isso, então, quando eu ouvi um disco 

do Arnaldo Freitas, o Divisa de Águas, quando eu ouvi o som da viola parece que eu 

acordei, parece que ela sempre esteve presente, foi a mesma coisa com você, eu 

tocava violão, tocava guitarra e  senti que com a viola desenvolveu muito mais 

rápido. O que eu fico tentando entender é: Por que acontece isto? Por que temos esta 

identificação tão forte, sendo que, é uma identificação, mas é do meu imaginário? 

Sentimos saudades de valores e lugares e de coisas que não vivemos. 

Eu acho que é inconsciente coletivo, o Jung explica melhor isso pra gente, arquétipos né? 

Essas coisas estão quase no DNA da gente , estes valores, estas sonoridades, estão quase 

                                                           
51

 Informação fornecida pelo prof. Dr. Ivan Vilela durante entrevista na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo - ECA- USP, 2017. 
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que impregnados. Imagina, este instrumento era o principal instrumento do povo em 

Portugal na época do descobrimento, então já veio pra cá e tornou-se até 1850, mais ou 

menos, era o principal instrumento no Brasil para  acompanhar as pessoas que cantavam 

no meio do povo, então isso já está meio que  impregnado culturalmente né? E a partir do 

momento que a gente pensa que muitas dessas coisas, isso em uma concepção mais 

Junguiana e acho que de uma moderna psicologia e biologia, que você passa muitos 

desses valores na sua própria genética né, então isso está dentro, esse som está dentro da 

gente né? 

 

Então, esse negócio do som está dentro da gente, você consegue falar um pouco mais 

disso? 

É exatamente isso, o som ele acaba representando, neste caso da viola, representa valores, 

o que te traz a viola, a sonoridade dela te traz o que? Te traz uma atmosfera super urbana, 

de trânsito, de barulho, de confusão de congestionamento ou traz exatamente o oposto 

disso? Uma coisa muito mais ligada a uma serenidade, a um jeito mais camponês, então, 

acaba que a sonoridade tem um valor, não sei se cultural ou se  genético, não sei dizer, eu 

sei que existe isso. 
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Você tem alguma história para contar sobre viola caipira, alguma coisa que você 

acha que é relevante com relação ao imaginário caipira, filosofia de vida? 

Tocar viola é uma coisa tão impressionante em qualquer lugar, não só no meio rural, no 

meio urbano, meio culto, iletrado, não importa, você tocar bem a viola suscita indagações, 

como essa pessoa toca bem se não teve professor? Ainda mais a viola, que o aprendizado 

está muito ligado a oralidade. Então acreditava-se que as pessoas faziam pacto, vai ver 

que até faziam mesmo. O Renato Andrade, tem uma história engraçadíssima, uma vez o 

pessoal da Globo foi grava-lo para um documentário, ai o pessoal ficava falando, a e o 

Diabo? Porque o Renato contava muita história, e o Diabo? Ele falava: não chama vai 

atrapalhar, não sei o que. Eu sei que os caras falaram tanto, que de repente, o microfone 

começou a ter um ruído, o vídeo parou de funcionar, a câmera gravou mas não gravou 

nada, entende? Estava um barulho de vento onde não tinha vento (imitação de ruído de 

vento) aquela coisa, ai o Renato falou: Tá vendo vocês chamaram, esta ai! Não 

conseguiram gravar, tiveram que marcar uma outra vez.  Mas o que eu acho curioso disso, 

é que o violeiro acabou sendo, nestas comunidades, a pessoa que acabava fazendo o 

tramite entre o mundo profano e o mundo sagrado, porque ele tocava nas festas religiosas 

mas era pactário para tocar bem, então isso é curioso. 

Pra mim a coisa mais espetacular da viola, está ligado a mim mesmo né? E foi uma 

identidade que eu não tive, estudei violão a vida inteira, nunca consegui ser solista de 

violão, eu era um bom acompanhador, eu não consiga solar, estudava música clássica, 

mas não era sabe? A viola foi uma coisa impressionante, ela chegou e parecia que tinha 
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uma identidade pregressa já, esse encontro já estava marcado, é a sensação que a gente 

tem. Eu converso com outros violeiros, O próprio Pereira da viola falou, com ele foi a 

mesma coisa, parece que já estava combinado este encontro, sabe? Depois que ele 

conhecesse a viola iria largar o violão também e iria mergulhar na viola. 

 

Impressionante isto né? 

Concordo.  

 

São recorrências, muitas falas iguais do mesmo acontecimento. 

É doido, é um instrumento de 700 anos, o instrumento tem muita história né? Se você 

pensar o quanto não soou este instrumento no mundo lusófono.   

 

Quando a viola chegou na universidade e o que significou esse processo para você? 

Uai, esse processo não só para mim, mas um processo para a cultura popular, né, ai é um 

elemento forte da cultura popular, por que a viola mesmo em Portugal estava muito ligada 

a oralidade, há estudos do Manoel Moraes, que mostra mesmo lá, a viola era pouquíssimo 

tocada em casas senhoriais ou na corte, era um instrumento do povo. Gil Vicente se refere 
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a ela como um instrumento de povo. Então quando a viola que também é um instrumento 

de povo no Brasil, foi um instrumento que nunca teve uma sistematização do seu ensino, 

tudo, entra na universidade é muito importante, porque   de repente, ainda mais nos cursos 

de música que são tão quadrados, antiquados, metodologias europeias ainda ligada ao 

romantismo, então quando entra um elemento da cultura popular pela porta da frente da 

academia isso é muito significativo, que bom se abrisse para o acordeom, para o 

cavaquinho, para o bandolim e para outros instrumentos que representam tanto essa 

musicalidade  brasileira e que não encontra espaço dentro do mundo acadêmica porque a 

maioria dessas pessoas ainda estão ligadas, de uma forma ou de outra,  a  uma 

colonização cultural. 

 

E isso foi em que ano? 

2004, eu entrei na USP com a viola. 

 

E com relação a transmissão de conhecimentos, você poderia falar um pouco sobre a 

pedagogia do congado? 

Então, pedagogia do congado na realidade, depois eu dei o nome de imitação e criativa, 

até escrevi dentro de textos sobre o assunto, o processo de aprendizado na cultura 

popular, ele se da de forma imitativa e criativa, um exemplo que eu reparei muito é o 
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menininho, pequenininho de 4 anos no congado de uniforme com o tamborzinho na mão 

não toca, fica mais olhando as coisas e acompanha o cortejo, com 8 anos ele já esta 

tocando, esse menino quando fica adolescente ele esta tocando muito, ai ele já aprendeu 

tudo o que ele tinha que aprender imitando e agora ele já esta criando, já esta renovando 

aquilo. Eu acho que esse é o processo de multiplicação do conhecimento dentro da cultura 

popular, que se da de maneira muito interessante, isso também deveria ser relevado 

dentro do aprendizado cultural na universidade, que se você pensar que a USP é a 

primeira universidade do Brasil, enquanto universidade mesmo, conjunto de saberes 

diversos, a gente passou trezentos e tantos anos tendo um convívio muito mais ligado ao 

saber oral, essa ideia do saber erudito só vai entrar efetivamente aqui com o advento da 

república, com o positivismo e tudo mais, então é um certo equivoco apoiar toda nossa 

base de conhecimento dentro de uma ideia, que não é, primeiro (não é bem isso que eu 

dizer)  mas apoiar toda nossa base de conhecimento em uma ideia que não é a 

propriamente a  nossa única ideia, que é a do saber erudito, que é muito novo brasil, a 

gente acaba tendo que importar muito modelo, é bom que importe, a gente é uma cultura 

de soma, a gente tem que esta somando tudo, é que muitas vezes a gente só importa, a 

gente deixa  de ser xenófobo para ser xenófilo, então isso é um problema. Eu acho que o 

maior exemplo da pujança do saber popular do Brasil é a música popular brasileira que 

em termos de extensão, é a maior música popular do mundo, é uma música quase que 

predominantemente nas suas origens calcadas na saber oral, se você pegar até a geração 

dos anos 60, são poucos que sabem música, a coisa foi na transmissão oral, o período de 

ouro dos anos 30, os grande sambistas, tudo tradição oral, então você vê que existe muita 
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força neste saber, eu acho que a música popular é o maior exemplo disso, então porque 

não incorporar este saber dentro do saber erudito.  

 

 

 

 

ENTREVISTA: MAX SALES- ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ECA-USP. 25/10/2017 

 

Você se lembra quando viu uma viola caipira pela primeira vez e o que você sentiu? 

Eu tenho dificuldade pra lembrar quando eu vi o instrumento e o que eu senti. 

 

Ou, quando você ouviu? 

Não, engraçado né?! Bom, é assim, por que é o seguinte, como eu tocava violão antes, 

enfim, difícil. Bom, a minha família foi criada na zona rural, sabe? Então eu cresci com 
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os tios tendo sítios sabe? Ai eu ia para a roça de tal tio e estes tios ouviam muita música 

caipira e eu lembro deles ouvindo. 

A primeira lembrança que eu tenho do instrumento viola foi ouvindo o instrumento na 

televisão, programa da Inezita Barroso o Viola minha viola, o Boldrin também, e é 

engraçado que a impressão que eu tenho é o meu interesse pelo instrumento não foi pela 

sonoridade, mas é mais pela cultura pela qual eu me identifico muito assim, pela a cultura 

caipira, com a qual eu tive contato. É mais neste sentido assim, não muito pela 

sonoridade. Então eu me lembro uma vez um amigo do meu irmão que tocava em uma 

banda com ele levou uma viola lá pra casa, ai eu fui, fiquei  brincando com ela, umas 

coisas esporádicas assim.  

 

Entendi, tem mais haver com a forma de vida, com a cultura caipira. 

Sem dúvida. Os causos do Rolando Boldrin me chamavam muito a atenção e eu me 

lembro dos causos, então eu acho que eu fui traçando alguma relação deste ambiente com 

o instrumento, é isso. 

 

Você poderia contar um pouco se sua experiência com a viola? 
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Isso que eu te falei já foi um pouco disto. Mas é, teve essa primeira situação que eu pus a 

mão em uma viola, com a viola deste meu amigo, mas ai quando eu entrei na graduação 

de violão eu gostava muito de tocar com amigos e fazer arranjo de músicas e apesar de eu 

fazer uma graduação de música clássica, tocar violão clássico, a gente acaba caindo para 

o lado de música popular e tinha muito esta atividade e aí, nessa época eu me lembro que 

eu já me interessava muito por esses programas, o Boldrin eu assistia todo o domingo e 

foi uma época que eu conheci mesmo a música do Almir Sater, tinha uma amigo que 

gostava muito e começou a me mostrar umas coisas e eu gostei muito, então eu estava 

ouvindo muito Almir Sater, ia em show para ouvir, até que no final da graduação eu fui 

fazer uma disciplina que era prática de conjunto e a gente foi tocar uma música do 

Tavinho Moura, esqueci o nome da música, (cantou) Não sei andar sozinho, Cruzadas, ai 

alguém tocou neste assunto, poxa ia ser legal se tivesse uma viola caipira hein, se alguém 

tocasse, ai o professor falou tem uma viola caipira la em casa vocês querem 

experimentar? Ai eu falei eu quero emprestada, ele deixou essa viola comigo um ano 

emprestada eu brincando com ela, nessa época a sonoridade começou a me chamar a 

atenção e foi nisso. Tinha um menino que queria fazer uma aula de viola, mas não tinha 

professor. Combinei que eu poderia ir aprendendo e passando para ele. Cobrava mais 

barato.  Foi a partir disso que meu interesse só foi aumentando, até que foi virando, meu 

interesse era principalmente por violão e pouco com a viola ai a balança foi virando o 

peso, enfim. 
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O que você sente quando toca o instrumento? 

Falando de forma bem prática, bem objetiva, atualmente eu tive condições de comprar um 

instrumento bom, uma viola boa e assim, o prazer que eu sinto de tocar ela é grande, o 

timbre, o corpo da sonoridade que eu instrumento tem, então eu tenho este prazer que eu 

não tinha quando o meu instrumento era inferior, então esta questão de mudar de 

instrumento tendo um instrumento melhor potencializou o meu prazer em sentir o som do 

instrumento, então eu tenho um certo prazer de pegar  a viola, ai você vê que ela está 

desafinada, ai se toca um pouquinho vai lá e dá uma temperada, este prazer eu tenho 

Agora, não sei explicar muito bem o que eu sinto de tocar viola, o que eu sinto é uma 

questão de identidade, eu sinto que agora eu estou ligado ao um instrumento e ligado a 

pessoas que tem interesse por este instrumento, que me traz este sentimento de identidade 

sabe? Então não é só a sonoridade do instrumento, é o tipo de repertório, que não é só 

ligado a música caipira que mais que me interessam muito, então quando eu penso qual é 

o meu sentimento é uma coisa mais amplo, não só, mais também, não só da sonoridade do 

instrumento mais os tipos de lugares que eu frequento por tocar viola, os tipos de pessoa 

que eu convivo por tocar viola, os tipos de música que eu ouço por ter relação com viola, 

com o Brasil de dentro que o Ivan fala que um negócio me toca muito, então meu 

sentimento é isso uma coisa mais ampla sabe? As coisas que eu vejo, que eu cheiro, que 

eu como. 
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O que você vê? 

São muitas coisas, por exemplo, a gente tem um grupo de viola, ai a gente vai para a casa 

de um integrante ensaiar, então esta todo mundo ali conversando, sabe? Pessoas que 

olham para a vida de uma forma muito parecido com a minha que eu me identifico muito 

com isso, o gesto das pessoas, o jeito, não sei, é uma coisa muito complexa é difícil de 

falar, mas é, eu sinto que minha criação, que a minha cultura, onde eu fui criado e as 

pessoas que eu nasci em volta, eu sinto uma identidade agora eu toco viola então eu estou 

mais perto disso ainda. 

 

Mais perto que você fala é de sua família? 

Da minha família sem dúvida e do tipo humano que me interessa, eu estou mais próximo 

deles todos, então é engraçado parece que tocar violão me afastava um pouco e tocar 

viola me aproxima, não sei explicar muito bem. 

 

Quando você estava falando “do que eu vejo”, “das texturas”, “dos cheiros”, o que 

vem de imagens? 

Muito ligada a zona rural, a roça por ter tido essa infância que eu frequentava essas casas 

de tios, então pra mim essa chegada na viola veio por meio da cultura da zona rural, da 
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cultura caipira, de pessoas da roça, então quando eu sinto o cheiro de coisas ligadas a 

isso, é isso que digo entendeu? 

Quando você fala do cheiro, é cheiro mesmo ou cheiro de lembrança, metafórico? 

Não, cheiro objetivo mesmo, me sinto bem com isso, quando chove e cai a água na terra e 

sobe aquele cheiro de terra molhada, isso me faz bem, quando é grama, quando eu vou 

em um curral, o cheiro de leite, de vaca, de bosta de vaca, me faz bem, isso tudo, prático 

mesmo! Cheiro de poeira, eu me sinto bem,  é um cheiro que me traz mais sensação de 

bem estar do que quando eu estou aqui em São Paulo no metrô, se bem que eu nem sinto 

cheiro é uma coisa assim meio...entende? O cheiro de chuva, puxa, o cheiro de chuva 

é...Então é mais ou menos isso. Também os sons, essas coisas de sons da natureza que eu 

sinto um prazer enorme, o som da chuva... 

 

Tem alguma coisa ligada com comida? 

Sem dúvida.  

 

Poderia dizer algo? 

Por exemplo, nós tivemos um encontro na zona rural na casa de um integrante, que nós 

fomos fazer uma apresentação, aí ele nos falou, vamos lá pra casa é uma roça, é bem 
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simples, ficou com vergonha de falar com a gente, a gente dá uma ensaiada e vai para 

apresentação. Todo mundo gostou. Você chega lá, uma casinha simples mesmo, terra e 

mãe dele tinha preparado uma comida sensacional pra gente, macarrão, arroz, feijão, 

feijão tropeiro, frango caipira, ovo, o cheiro da brasa queimando, no fogão, então neste 

ponto a comida também tem um significado, isso tudo tem uma associação com tocar 

viola. Eu tocando violão eu não frequentava lugares que me colocavam nessas situações, 

conversando com essas pessoas, sentindo esses cheiros de comida e esses cheiros de 

natureza, não tinha, então assim, não sei como é essa relação na verdade, mas que eu faço, 

eu faço.  

  

Como você acha que um violeiro é formado? 

Não consigo dizer se existe uma forma, eu conheço tanta gente que tem relação com o 

instrumento e foi formado de uma forma diferente, mas uma coisa que o Paulo Freire fala 

é que violeiro não é simplesmente quem toca viola, é interessante isso mesmo, eu 

conheço gente que toca o instrumento e que usa ele em algum momento do show ou em 

alguma composição ele vai lá e coloca o timbre do instrumento, mas eu não vejo essa 

pessoa como violeiro e acho que nem a própria pessoa se vê como violeiro. Eu por 

exemplo apesar de ter pouco tempo que eu me dedico eu me sinto a vontade de dizer que 

eu sou violeiro, não sei porque. Mas eu não acredito que ele escolheu para aprender o 

instrumento, eu acho que tem vários caminhos, não acredito também que tenha a ver com 
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a competência técnica, acho que isso também não conta muito, acho que novamente está 

ligado com a questão da  identidade, você tendo essa ligação com o instrumento essa 

identidade o caminho que você vai percorrer para chegar a ser um violeiro ou te 

reconhecerem como violeiro são infinitos. 

 

 

ENTREVISTA: CARLOS BICALHO, VIOLEIRO E LUTHIER - SANTO 

ANTÔNIO DE POSSE, SÃO PAULO - 23/09/2018 

 

Você se lembra quando viu uma viola caipira pela primeira vez e o que você sentiu? 

Tenho uma história que sempre conto. Minha formação é mecânica e na época eu 

trabalhava na indústria. Havia um senhor que trabalhava de parceiro comigo que cantava 

música caipira o dia inteiro. Eu gostava de rock, meus discos eram do Eric Clapton, Bob 

Dylan, todas estas coisas, eu tinha 23, 24 anos. 

O nome dele era Geraldo, e começava a cantar assim: “Com mil e oitocentos bois eu saí 

de rancharia, na praça de três lagoas..” ai eu falava, para de cantar esta porcaria de 

música, eu não aguento mais (risos) e metia bronca! 
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Depois de um tempo, acabei mudando para Paulínia. Tinha outro amigo que trabalhava na 

mesma firma que também era violeiro, destes que toca e canta em boteco. Quando ele ia 

tocar me chamava para ir junto. Conversar, tomar uma cerveja. Assim comecei a ouvir as 

músicas caipiras e prestar a atenção, antes eu não prestava atenção no que se cantava, eu 

nem ouvia! 

Uai, fui vendo que tinha umas letras bem bacanas. Pedi para ele: Dézito, quando eu 

comprar uma viola você me ensina? Fomos em Campinas e eu comprei uma Del Vechio 

pequenininha. Ele me ensinou a tocar Chico Mineiro e Menino da Porteira, fiquei uns três 

anos tocando essas músicas (risos) e o tempo passou. 

Um dia, depois que eu havia me mudado para campinas, fui assistir um Show do Ivan 

Vilela com Paulo Freire no Centro de convivência. O título era “Os novos rumos da 

viola”. Quando cheguei lá, a plateia estava cheia e o palco vazio, aí me perguntei: Mas 

não vai ter show? Quando acendeu as luzes colocaram duas cadeiras somente e veio 

aqueles dois, com as violinhas, sentaram lá e começaram a tocar. 

Ai eu falei, nossa que som de viola é esse?! Nunca tinha ouvido este negócio de solo, 

instrumental. Gostei tanto que voltei no segundo dia e fiquei na primeira fila. Quando 

acabou o show escapei para dentro do camarim e peguei o Ivan: ô seu Ivan, eu não 

conhecia este tipo de viola e gostaria de aprender, se o senhor morar longe eu viajo ou 

fazemos por correspondência, não sei, mas  quero aprender. 
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Me respondeu que morava em campinas, dava o que, um quilômetro da minha casa e eu 

não conhecia o cara (risos). Entrei em um grupo que ele formou em Barão Geraldo de 

Viola, depois ele formou a primeira orquestra de viola de Campinas, entrei também. 

Peguei gosto pela viola. Fui aprendendo e estudando, aprendendo e estudando. Depois 

mudei para cá (Santo Antônio de Posse – SP) e como dizem, em terra de cego quem tem 

um olho é rei, comecei a ensinar por aqui! Hoje coordeno duas orquestras, não falo que 

sou maestro porque não tenho formação em música, mas estamos trabalhando somente 

com viola. 

 

Você gostaria de falar mais alguma coisa relacionada a sua motivação em tocar o 

instrumento? 

Foi basicamente de ouvir. Neste ouvir você acaba se lembrando da infância, porque eu fui 

criado na fazenda, lá em são José do Rio Pardo. Você vai ligando o som da viola aos 

bailinhos de Tuia que íamos, as conversas dos antigos nas portas das vendas, tinha 

também os que tocavam, e você começa a se lembrar: tinha um cara que tocava essa viola 

na porta da venda da fazenda Veneram. 

Aquele negócio de te remeter ao passado! Saudades daquela época! Ai coincidência, 

conheci a última das minhas tias, que ainda é viva, acho que tem mais de noventa anos, e 

ela me passa pelo WhatsApp as histórias  dos meus tios avôs, bisavôs, as histórias das 
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fazendas, então estou fazendo quase assim uma coletânea, esta história de remeter ao 

passado, parte da viola caipira. 

 

Além do que já foi dito, você gostaria de contar mais alguma coisa sobre sua 

experiência com o instrumento? 

Depois desta parte de aprender a tocar, entrar em grupos e orquestras de viola, no grupo 

citado de Barão Geraldo, conheci o Fernando Vanini que tinha uma viola no qual o som 

sobressaia o da minha. Perguntei: ô seu Fernando onde o senhor comprou este 

instrumento? Ele respondeu: eu que fiz. Mas faz viola? (risos) eu não sabia que havia este 

trabalho artesanal, pensei que fosse só em fábricas. 

Ele me disse que o pai dele também fazia e que aprendeu com ele. Então eu pedi que me 

ensinasse. Eu ia todo os sábados na casa dele, emendava uma madeirinha, ajudava ali, 

pegava uns tampo...fiz minha primeira violinha em 1998, de cedro, cinturadinha! Não era 

aquele tom, mais já era bem melhor do que a Del Vecchio que eu tinha. 

Como minha formação é mecânica, trabalhar com madeira é muito mais fácil, mais mole 

vamos dizer assim! Comecei a mexer em casa, arrumei um cantinho, uma bancadinha, 

uma serrinha, uma lixinha, etc.  Tem umas ferramentas específicas da luthieria, tipo 

formão, plaina que eu não sabia usar. Como meu conhecimento era em mecânica, 

desenvolvi minhas próprias ferramentas mecânicas para fazer este tipo de trabalho. Tipo 
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fresas de vídeo com rolo, lixadeiras de fita manual no lugar de formão, então fui 

adaptando. 

Acabou, depois de 20 anos virando minha profissão, que é a luthieria. Graças a esta época 

que citei. Por tocar viola caipira e conhecer a pessoa que me ensinou a fazer o 

instrumento. Foi legal! 

 

Quando você toca viola caipira, o que sente? 

Hoje, é um prazer  tocar viola caipira e saber que muita gente gosta. Todo lugar que você 

chega com a viola caipira, o pessoal larga o que está fazendo e senta para ouvir, pedi 

música que eu nunca ouvi (risos) o pessoal conhece! E a gente tenta fazer o que pode! 

Além disso a satisfação de estar passando o conhecimento para alguém. Na hora que você 

ensina uma pessoa e vê que ela já está solando alguma coisa e que está super feliz, mostra 

para os parentes, toca em um aniversário. Como na época do Fernando, alguém me 

ensinou uma coisa que eu gosto até hoje, eu também quero ensinar outras pessoas. 

 Não adianta eu guardar o conhecimento, daqui a pouco eu morro e vai ficar. Vem muito 

luthier aqui para perguntar como é que você faz isso, como faz aquilo, tem gente que não 

mostra, mas eu não,  indico a máquina, o dispositivo, onde comprar ferramentas, 

madeiras, etc. Passar o conhecimento adiante é minha satisfação. 
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Com relação ao sentimento, naquele momento que você está totalmente envolvido 

com a viola, como se nada existisse ao redor, vem alguma imagem, algo que senti, 

alguma particularidade? 

Quando eu comecei, tinha aquele negócio de sonhar! Puxa vida, eu estou viajando lá para 

onde eu passei, no norte de minas, no sertão! Hoje tenho tantos trabalhos com a viola, não 

chega a estressar, porque viola não estressa, mas  não dá tempo de parar muito (risos) 

Tenho que preparar aula, ampliar repertório, luthieria, então é sábado domingo, estou 

sempre adiantando as coisas, faz muitos anos que eu não sento com a viola para fazer 

uma coisa minha!  

Ultimamente só tenho trabalhado para os outros. Eu tenho até uma pasta de músicas 

intitulada “músicas para aprender” esta desta grossura (indicou a medida de 3 dedos) mas 

não sei quando!  

Antes da gente começar a gravação, você tinha falado sobre tradição e saudade, gostaria 

de dizer mais sobre? 

São duas vertentes do pessoal que escolhe viola caipira: A tradição, por exemplo, é 

quando a gente fala nas festas religiosas, tipo folia de reis. Então o cara que é folião o pai 

dele era, o avô dele era, o bisavô. A folia vem de muito tempo.  

Uma época eu tentei montar uma folia aqui, aí descobri que a folia não se monta, ela vem 

de família! Posso até montar, mas não vai ser tradicional. 
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Então tem esse negócio da fé, devoção ao menino Jesus aos três reis magos, eles 

acreditam piamente que eles fazem milagres e atendem aos pedidos, alimentando                                                                                                                                                                                           

a tradição da Folia de Reis, no qual a viola faz parte. Assim como o cavaquinho, as 

caixas… 

O outro lado da viola caipira é aquele que remete a ambiente ou situação que se viveu a 

anos atrás em pequenos centros ou na roça. O que se fazia por lá quando criança, corria 

descalço nos pastos, montava cavalo, corria atrás de passarinho, nadava nos rios e tudo 

aquilo vem na cabeça por meio das letras das músicas. 

Os grandes compositores que a gente comentou, faziam estas letras de tanto sucesso 

contando sobre isso. As pessoas que procuram aprender viola caipira é para isso: é para 

chegar naquele cantinho dizendo: Puxa vida, me lembro disso, daquilo, de fulano, de tal 

situação, do lugar que morei, tudo isso está na música raiz. Então, tudo remete a saudade! 

 

Então, talvez, esta saudade seja uma das principais motivações para se tocar viola? 

Pra mim é. Tanto que o pessoal mais jovem fala que não gosta de viola, mas gosta. Falam 

que as modas de viola são músicas tristes, fala do que morreu, do que fugiu. Eu falei: a 

letra tem que trazer algo de saudade!  

Os meninos de hoje, gostam de tocar Pagode. Tem um violeiro em São Paulo, Daniel 

Martins, me disse uma frase que sempre lembro: Nunca vi alguém emocionar uma plateia 
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tocando pagode. Pagode é um negócio alegre, para pular dançar, você toca um, dois e 

acabou.  

Agora você cantar aquelas músicas como Cabocla Tereza, Couro de boi, você vê gente 

saindo lagrima dos olhos! Dá essa emoção! naquela hora a pessoa está imaginando coisas 

do passado e vem a tal da saudade! 

Então, pra mim a motivação maior é a saudade! 

 

Tem alguma música, algum som, algum toque que quando você ouve, se emociona, 

se sente tocado? 

Eu me identifico muito com um compositor que a história dele é mais ou menos parecida 

com a minha, é o Goiá, compositor de “Saudades da minha terra” “Aurora do mundo” 

todas as letras dele falam de saudade.  

Ele veio de Goiás para São Paulo para trabalhar de jornalista, também no Rio de Janeiro, 

andou por esses lados, mas nunca esqueceu de Goiás. Pra mim a “Saudade de minha 

terra” é uma letra que diz tudo né?! E é um sucesso que onde se vai tem que cantar, todo 

mundo sabe a letra, mesmo  depois de tantos anos! 

 

Como você acha que um violeiro é formado?  
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Todo violeiro  começa entendendo o básico, como funciona a viola, o que se faz, alguns 

toques de mão direita que é padrão, etc. Aprendendo isso, cada pessoa vai para um lado: 

uns vão tocar um regional tipo Almir Sater, que é um ramo; outros querem tocar 

instrumental tipo Ivan Vilela ou Fernando Degh, que é outro ramo; outros querem tocar 

uns balanços tipo Pereira da Viola, Levi Ramiro, vai aprender lá para o norte de Minas, 

etc. Há uma particularidade na escolha, conforme  identificação e pelas raízes. 

 

 

Você tem alguma história para contar sobre viola? 

O universo da viola é muito místico, é cheio desses negócios de pacto com o capeta, o 

Paulo Freire que conta umas histórias dessas...eu quando fui aposentar eu risquei no mapa 

do Brasil, subi até o Vale do Urucuia, Jequitinhonha, batê-la no parque Grande sertão 

veredas e fazer este percurso atrás disso, causos, histórias, violeiros antigos,  mas não 

consegui.  

Um dia um amigo me convidou para ser copiloto no Rally dos sertões, não pensei duas 

vezes, eu vou. Peguei um ônibus aqui em Campinas e fui parar lá em Goiânia, fizemos o 

percurso, passei um tempo por lá, mas acabei me decepcionando, não encontrei violeiro 

nenhum, um único que havia lá era eu, porque levei a minha (risos). 
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Mas a gente ouve muita história por aí, em alguns lugares que moraram violeiros 

falecidos se você passar a noite perto do cemitério da para ouvir os sons da viola! 

Também tem histórias de pessoas que foram curadas de doenças por meio do toque da 

viola caipira, tem até música que fala disso!  

Tinha um menino doente que  foi desenganado pelos médicos. Um dia, apareceu um cara 

que tocou viola pra ele e cantando pediu  para São Gonçalo e  para os Três Reis Magos a 

cura do pequeno,  conseguiu! Acabou salvando ele. 

Eu acredito porque pra mim a cura é mais psicológica do que física. Eu mesmo já me 

curei de um monte coisa. Em uma época, tive esporão, nos dois calcanhares, já não 

conseguia nem andar. Teve uns dias que eu não saia nem da cama. 

Um dia um violeiro foi lá em casa e falou para eu  pegar três ramos de uma planta que se 

chama Copo de Leite, preparar a terra e plantar. E me disse que quando aqueles galhinhos 

brotarem que o esporão sumiria.  

Vou acreditar nisso?! Sei lá! Peguei os galhinhos e plantei em um vaso lá nos fundos. 

Começou, começou, começou,  teve um dia que eu já estava andando normal. Fui lá ver, 

os três raminhos brotadinhos! 

Olha, é coisa que você fala! não vou acreditar?! Às vezes você desacredita acreditando ! 

(risos) 

É mesma coisa esse negócio da viola, se a pessoa acreditar que cura, pode se curar sim! 
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Tem um Causo do Nhô Chico lá de Piracicaba, que eu gosto de contar, se chama O 

Caipira e o Granfino: 

Num dia desses passado 

fui cantar improvisado numa festa do divino. 

No trêm que fui embarcado 

sentou ali do meu lado, um sujeito muito grã-fino. 

Dentro de uma sacola eu levava minha viola  

companheira de função, 

e o grã-fino admirado 

Até meio incomodado, me pediu explicação. 

Perguntou nesse momento 

que tipo de instrumento que eu levava na sacola 

Eu respondi pro grã-fino, isso aqui é minha viola, 

o grã-fino ficou surpreso. 

Depois sorriu com desprezo, começou a me explicar, 

viola era um instrumento 
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usado em outros tempos, na fazenda e no arraial. 

viola é um instrumento caipira 

Que era usado no catira quando o povo era atrasado. 

Mas hoje em dia é diferente 

Nosso povo é inteligente e o mundo tá adiantado. 

Já foi o tempo dos Catira, das congadas 

estes tal  fandango. 

Hoje nós já temos o bolero, o rock, o Fox e até o Tango! 

Não seja bocó de mola, 

deixa de tocar de viola, isso é tudo bobagem sua. 

Não ouviu o rádio  falando 

Que os norte americanos, já chegaram até na lua? 

Eu ouvia tudo com calma 

sentindo uma dor na alma 

 pensando o que iria dizer, 

mas mesmo que ele se zangue 
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senti ferver meu sangue 

e tenho que responder: 

Olha moço, eu sou um pobre lavrador 

você é rico escolado, sua classe é bem distinta 

você que não me desminta, porque está errado, 

você não gosta de Fandango 

prefere o Bolero, o Tango 

adota o que é estrangeiro, 

ai que está o erro vosso, 

Quem não gosta do que é nosso, 

 não é um bom brasileiro. 

Eu canto moda de viola, 

Cururu, toada, baião, 

e quando o caboclo improvisa  

nos versos ele simboliza as belezas do sertão. 

Eu sou mesmo folclorista, caboclo, sou paulista 
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e honro minha bandeira. 

Quem achar que estou errado 

e estiver incomodado que vá pra terra estrangeira. 

E você que falou da lua 

Se é vontade sua, então por que você não vai? 

Vai lá, exiba o vosso terno 

vá pra lua, vá pro inferno, mas deixe o caboclo em paz. 

 

 



 


