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"Pesquisa Viola Urbana: A influência da viola na música brasileira"
(Texto: João Araújo / Ilustrações: Marcelo Bicalho).
Trabalho de preservação músico-cultural mantido desde 2004. A Pesquisa nortea e justifica o
repertório dos registros fonográficos: quatro CDs (2005, 2008 e 2015 - cantado e instrumental) e dois
DVDs (2010 e 2015).
Por segmentos, procura mostrar a importância que o instrumento tem para a nossa cultura, desde
o inicio da colonização até os dias atuais.
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PESQUISA VIOLA URBANA
(Introdução)
A viola, vinda de Portugal logo após o Descobrimento (início do séc. XVI), tem no Brasil um
caminho histórico conhecido: primeiro, foi usada pelos padres que, acompanhados por violas e outros
instrumentos, intercambiavam cantigas com os índios, numa aproximação perfeita para cativar os
nativos, extremamente musicais. Em seguida, tornou-se a principal companheira de todos os tipos de
viajantes que desbravaram a Colônia: em pontos de descanso e reabastecimento (hoje, grandes
cidades), a viola fazia cantar e dançar - e também ajudava a matar as saudades. As cantorias eram ainda
uma espécie de “jornal cantado” pelo qual as pessoas tomavam conhecimento do que acontecia em
outros povoados (como os menestréis europeus já faziam na Idade Média). Em meados do sec. XVIII,
foi perseguida - assim como outros aspectos culturais que estavam a evoluir entre jesuítas e nativos – e
encontrou a acolhida dos que se encontravam mais distantes da perseguição implacável do Marquês de
Pombal. A partir da década de 1910, voltou aos grandes centros pelas vozes de saudade das novas
gerações de caipiras - que podem até deixar suas terras natais em busca de outros tipos de vida mas não
abandonam, nunca, suas tradições. Fez sucesso nas paradas musicais por alguns anos, até ser preterida
pela música autodenominada “sertaneja” - pela necessidade de amplificação de faturamento - sendo
então substituída por guitarras, baixos, baterias e outros costumes oriundos de culturas estrangeiras.
A pesquisa “Viola Urbana: a influência da viola na Música Brasileira” vem mostrar que essa
guerreira - essa sobrevivente, acima de tudo - nunca se conformou com situações de aparente
abandono. Ao contrário, continuou seu caminho, participando e influenciando carreiras de muitos
artistas importantes de nossa música. E chega ao sec. XXI com personalidade, sendo cada dia mais
tocada e admirada. Homenageando tradições, sim: mas, ao mesmo tempo, conquistando novos espaços
e novos adeptos, o que indica um futuro promissor – o que no nosso entendimento poderia até
constituir um paradoxo, pois este já foi considerado um instrumento sem muitos recursos.
Em vários segmentos, procura-se, com esta pesquisa: registrar, relembrar e homenagear a viola
“caipira”, a viola de 10 cordas, a viola brasileira. Embora não tão presente na grande mídia, no meio
acadêmico e no conhecimento do grande público nos dias atuais, esse versátil instrumento vem provar
que vale a pena conhecer e amar cada vez mais nossas coisas, nossa cultura. Isto, pela ótica de quem
conheceu a viola vivendo na cidade, mas que é capaz de sentir na alma o mesmo arrepio que sentiram
os primeiros brasileiros ao ouvirem a "caixinha mágica", de onde sempre emanou um som maravilhoso
– o mesmo som que hoje pode ser considerado um sinônimo de cultura autenticamente brasileira!
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SEGMENTOS
Viola Simples
Viola nas Serestas
Viola nas Vozes
Viola de Domingo
Viola Agitada
Viola Doce
Viola de Encontro
Viola na MPB - namoro
Viola Clássica
Viola Atuante
Viola Folclórica
Viola Famosa
Viola Nova
Viola dos Causos
Viola de Saudade
Viola na Escola
Viola na Rede
Viola que eu mesmo fiz
Viola nos violões
Viola no Samba
Viola no Choro
Viola no Rock brasileiro
Viola na Literatura
Viola de Saia
Viola Religiosa
Viola de beira d’água
Viola das Orquestras
Viola Consciente
Viola Pesquisada
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VIOLA SIMPLES
O jeito simples de sentir, viver, falar e cantar das pessoas do interior
sempre encantou os moradores da cidade grande. Por já terem
vivido “na roça”, por ter parentes próximos que ainda moram lá ou
talvez até por sentimentos que, muitas vezes, podemos não
entender... (alguns afirmam que poderia até ser "herança genética").
Assim, talvez, também se explique o motivo do som da viola ser
considerado "mágico": tratando-se do primeiro instrumento musical
de acompanhamento a entrar no Brasil - quando encantou os índios e depois veio encantando as gerações seguintes, até os dias atuais, é
compreensível que todos nós, brasileiros, sintamos algo forte no peito ao ouvi-la.
Vários escritores usaram transcrições da linguagem regional (“arcaica”) em suas obras, sendo
Mário de Andrade um dos primeiros e maiores defensores. João Guimarães Rosa e Graciliano Ramos
também usavam tal recurso linguístico. Elomar Figueira de Melo (considerado por alguns um
"Guimarães Rosa ao violão") e vários outros compositores urbanos passaram a usar da chamada licença
poética para escrever "du jeitim qui si fala..." - e também a transcrever ou adaptar músicas folclóricas
"ao pé da fala", por assim dizer. Tornou-se linguagem muito comum nas canções regionais brasileiras,
a partir da década de 1920. Dessa forma, várias músicas de viola chegaram às cidades, sendo muito
bem recebidas.
Exemplos de canções deste segmento: "Cuitelinho"
(Adap. Paulo Vanzolin / Antônio Xandó) & “Eta Nóis”
(Luli / Lucina) e ainda "Viola Quebrada" (Mário de
Andrade / Heitor Villa Lobos), - registradas no primeiro
álbum de João Araújo sobre a pesquisa Viola Urbana;
"Dono dos teus óio" (de Humberto Teixeira) - gravada
no segundo álbum); "Moda da Pinga" (de Ochelsis
Laureano e Raul Torres); "O Violeiro" (e quase toda a
obra de Elomar Figueira de Melo); "Casa de Caboclo" (e
várias outras de Heckel Tavares).
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VIOLA NAS SERESTAS
O costume de cantar à frente de moradias, acompanhado de
instrumentos musicais, acontece no Brasil por influência do que já
se fazia há muitos séculos na Europa. Ainda na Idade Média (!), os
trovadores e menestréis entoavam as famosas Cantigas (ou
Cantares). Havia as cantigas de amigo, de amor, de escárnio e até
de maldizer. Em nosso país, o mais comum é serem cantados temas
românticos à janela da pessoa amada. São encontrados registros de
violas em serestas desde 1650. Constata-se, então, que a viola
sempre esteve presente nas serenatas, podendo ter seu lugar nelas
até os dias atuais, somada agora ao violão e outros instrumentos.
O fato é mais comum nas cidades um pouco menores, onde a hospitalidade é marca registrada:
costuma-se receber os seresteiros com alegria e guloseimas, das melhores que a casa tiver para
oferecer, semelhante à acolhida aos participantes das comitivas de festas folclóricas, como Folias de
Reis, Congados e outras. Mas o amor, assim como a tradição, vence todas as fronteiras, inclusive as de
concreto: mesmo nas cidades-grandes ainda é possível encontrarmos corações apaixonados declarandose através das serenatas, em pleno asfalto, no meio do trânsito e para as altas janelas dos arranha-céus.

Exemplos de canções deste segmento: "Você vai
Gostar" (de Elpídio dos Santos), registrada no primeiro
álbum. Já "Felicidade de Caboclo" (de Serrinha e
Rielinho): “Todo caboclo tem: uma viola, uma cabocla e
uma canção...” e "Chuá, Chuá" (de Pedro de Sá e Ari
Machado) abrilhantam o segundo, com arranjo de cordas de
Geraldo Vianna.
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VIOLA NAS VOZES
Duetos terçados são presença marcante nas modas de viola
brasileiras que também registram sua origem nos menestréis
ibéricos, assim como as serenatas (veja em “Viola nas Serestas”).
Influenciados por tais duetos, os músicos atuais inovam, colocando
mais vozes nos arranjos e duetando de formas mais complexas que
os primeiros caipiras. Vê-se nestes vocais, claramente, uma
influência do som das 10 cordas da viola quando emitidas em
conjunto, formando acordes. A temática das letras continua sendo,
principalmente, a vida no campo - só que pela ótica urbana: admiração e respeito a quem vive em
harmonia com a natureza. Talvez, até, se manifeste aí alguma “inveja” por parte de quem normalmente
não pode conviver com esse tipo de maravilhas, por serem tão raras nas grandes cidades...
A viola influenciou grupos de predominância vocal como Boca Livre, Roupa Nova, 14 Bis e
MPB4, mas também vários outros artistas, que passaram a incorporar mais e mais vocais nos temas de
viola de seus trabalhos, como: Geraldo Vandré (Canto Geral, 1968), Sá & Guarabyra, (Pirão de
Peixe com Pimenta, 1977) e muitos outros, além de quase todas as obras das duas principais influências
da sonoridade escolhida para os registros desta pesquisa: Quinteto Violado e Banda de Pau &Corda.
Exemplos de canções deste segmento: A fusão da canção “Quem tem a Viola" com
"Acontecência" aparece no primeiro álbum Pesquisa Viola Urbana por causa da declaração e
homenagem explícita à viola na letra da primeira e pela feliz descrição de um dia na fazenda de
Cláudio Nucci e Juca Filho na segunda canção, ambas imortalizadas pelo mesmo grupo, o Boca Livre.
Ali, o artifício de coletânea, para poder colocar mais maravilhas em um número limitado de faixas... O
mais difícil sempre é escolher quais músicas tirar do repertório!
Arranjos vocais semelhantes estão presentes em quase todas as faixas dos trabalhos, denotando a
importância e a beleza desse artifício nas músicas onde esse novo jeito de tocar viola aparece.
Ainda podem se destacar as canções "Toada" (também de Cláudio Nucci e Boca Livre), "Sapato
Velho" (do Boca Livre) e "Cantiga de Beira D'água" (de Sirlan e Paulo César Pinheiro, gravada até
então somente pelo grupo MPB4, em 1983). Essa última, registrada duas vezes em 2008 por João
Araújo: no segundo álbum Pesquisa Viola Urbana e também no álbum Imaginário Roseano, uma
homenagem musical à obra literária de João Guimarães Rosa. Nas duas gravações, a participação da
viola de Rodrigo Delage.
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VIOLA DE DOMINGO
Entre os principais meios que a viola sempre teve
para chegar até o "povo da cidade" estão programas de
televisão como "Viola, Minha Viola", de Inezita
Barroso (no ar desde 1980) e os programas exibidos
nas décadas de 1980 e 1990 por Rolando Boldrin.
Transmitidos em rede nacional por grandes emissoras,
vieram marcar o domingo como dia ideal para se curtir
música de viola, ouvir "causos", enfim: celebrar nossa cultura!
Também por meio de vários programas de rádio, igualmente muito comuns aos domingos, quem
mora nas cidades sempre pôde ter contato com a música de viola e conhecer mais de seus
protagonistas, uma vez que esse tipo de música não tinha muito espaço no resto da programação
semanal.
O retorno de Boldrin à telinha, em 2005, com o ótimo "Sr. Brasil", o “Brasil Caipira” de Luiz
Rocha e vários programas regionais, somados a inúmeros programas de rádio, levam até hoje aos
urbanos o som das violas e das raízes da música nacional. Pois é vendo e ouvindo estes artistas que a
influência se faz, para a "arvriola" continuar a dar frutos!
Exemplos de canções deste segmento: A faixa "VideVida Marvada" (gravada no primeiro álbum Pesquisa Viola
Urbana) sempre foi tema de abertura dos programas de
Rolando Boldrin, desde 1981 até os dias atuais. Seu refrão
"... é que a viola fala alto no meu peito, mano (humano)..." é
uma síntese do sentimento de todo amante de viola!
"Amanheceu, peguei a viola" (de Renato Teixeira),
gravada no segundo álbum e no DVD sobre a Pesquisa Viola
Urbana passou a ser o tema de programa da Rede Globo de Televisão, depois da saída de Boldrin, em
1983. Além delas, temos "Arrumação", de Elomar (do álbum “Na Quadrada das Águas Perdidas”,
1979) - tema do programa do mineiro Saulo Laranjeira desde 1987.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viola Urbana Produções
Rua Cláudio Gomes Souza, 140 / 25 – Bairro Palmares
31155-430 – Belo Horizonte / MG

(31) 99952-1197
contato@violaurbana.com
www.violaurbana.com

(PRODUTOS CULTURAIS – PRODUÇÃO FONOGRÁFICA E DE ESPETÁCULOS – GESTÃO DE PROJETOS)
www.violaurbana.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIOLA AGITADA

O trabalho do Quinteto Violado (criado em 1971, em Recife / PE) é fundamental na propagação
de uma nova maneira de tocar viola no Brasil, sendo referência da sonoridade dos registros desta
pesquisa. Misturando elementos regionais e música erudita, a viola ganha uma forma diferente da
conhecida até então. E é assim que muitos brasileiros vieram a conhecer o som deste instrumento pela
primeira vez, nos centros urbanos. Neste segmento, também, uma alusão à música instrumental de
viola, que é perfeitamente capaz de executar solos frenéticos, dançantes – o que demonstra a
versatilidade do instrumento. Fazendo questão de homenagear suas raízes, ritmos e artistas nordestinos
como Dominguinhos e Luiz Gonzaga na leitura do Quinteto Violado veem seus baiões ganharem
solos de viola onde anteriormente suas sanfonas prevaleciam. E o resultado é sensacional!
Exemplos de canções deste segmento: no primeiro álbum, "Lamento Sertanejo / Forró de
Dominguinhos" (de Gilberto Gil e Dominguinhos) foi juntada em forma de coletânea a "Asa Branca"
(de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), num "re-arranjo" que se tornou marca do registro musical da
Pesquisa Viola Urbana.
Homenageia-se, ao mesmo tempo agradecendo, a influência do Quinteto Violado para toda a
música brasileira, aproveitando os arranjos que este sensacional grupo criou para estender a
homenagem a toda região Nordeste (uma das mais ricas em novos sons de viola). Percebe-se ainda que
em mais dois segmentos (Viola Doce e Viola dos Encontros) e nas faixas "Sabiá" (Luiz Gonzaga / Zé
Dantas) e "A Massa" (Raimundo Sodré / Jorge Portugal), do segundo álbum, a reverência continua
sendo à música oriunda dessa parte do Brasil.
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VIOLA DOCE
A Banda de Pau e Corda foi inspirada
e batizada pelo Quinteto Violado, que, por
sua vez, também influenciou o trabalho de
muitos artistas brasileiros, como o Grupo
Raízes (MG), Grupo Candeias (PI), Grupo
Bolo de Feira (SE) e o Quinteto Agreste (CE),
entre outros. Misturando música regional,
folclórica

e

erudita,

os

arranjos

bem

construídos lembram, para muitos, a música
barroca; e também lembram a origem ibérica e
medieval da viola, que tem destaque em todos
os trabalhos da Banda, assim como os arranjos vocais e a utilização de flauta transversal, num trabalho
basicamente acústico. Este novo jeito de tocar viola emociona principalmente pela beleza e meiguice,
inspirando várias gerações de violeiros como Roberto Corrêa e Chico Lobo, por exemplo - sendo, pois,
fundamental como influência para João Araújo definir a musicalidade registrada nos trabalhos sobre a
Pesquisa Viola Urbana.
Exemplos de canções deste segmento: na faixa-homenagem "Telha Nua" & “Flor D'água"
(ambas de Waltinho e Roberto Andrade), gravada no primeiro álbum, a simplicidade quase ingênua das
letras é tocante, assim como a docilidade dos solos de viola. Essa foi uma das várias homenagens à
Região Nordeste nesta pesquisa. Outra vez foi usado o recurso de coletânea, para poder dar ao ouvinte
dois momentos da Banda de Pau e Corda, cujo trabalho não é muito conhecido atualmente, mas que na
opinião de muitos deveria ser...
Destaque: O violoncelo executado com maestria por Antônio Violla, num arranjo especialmente
escrito por Geraldo Vianna, brinda nossos ouvidos com uma maravilhosa demonstração de singeleza.
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VIOLA DOS ENCONTROS
Neste segmento, homenageia-se a grande capacidade
que a viola possui de agrupar em volta de si variadas
vertentes. No famoso trabalho "O Grande Encontro” (1996),
Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho se
reúnem para saudar o violeiro Zé Ramalho, amigo e
companheiro de todos eles. Zé começara a carreira
exatamente como tocador de viola e coordenador da banda de
Alceu, como se vê no disco "Vivo!" (1976) e em outros
trabalhos daquela época. Apesar das naturais variações que
todas as carreiras vão mostrando com o passar dos anos, em sua essência Zé Ramalho é mais um
tocador de viola “diferente”, que lembramos nesta pesquisa.
Outros encontros merecem destaque, como o disco "Ao vivo em Tatuí" (1992), que reúne Renato
Teixeira e a dupla Pena Branca & Xavantinho; o encontro, repetido algumas vezes, do próprio
Teixeira com Almir Sater - violão com viola que produz muitas canções maravilhosas - e muitos
outros.
No desenvolvimento da Pesquisa Viola Urbana também há encontro na participação de vários
violeiros urbanos da atualidade (via rede mundial de computadores e também ao vivo, nas
apresentações e participações especiais dos trabalhos) ajudando a contar como a viola chegou às
cidades. Porque a viola é assim: foi feita para aproximar as pessoas!
Exemplos de canções deste segmento: "Bicho de Sete Cabeças" foi escolhida para o primeiro
álbum porque essa bela obra, composta inicialmente para pelo violonista Geraldo Azevedo e pelo
violeiro Zé Ramalho para ser instrumental (tendo a letra de Renato Rocha vindo depois), demonstra
quão bem estes dois instrumentos podem se misturar, como se nota em quase todas as faixas dos
registros desta pesquisa.
Já no segundo álbum foi gravada "Sabiá" (de Luiz Gonzaga / Zé Dantas), canção de abertura do
álbum “O Grande Encontro”, citado acima, com a inclusão de um arranjo vocal especial, em
homenagem aos dançantes xotes nordestinos.
A música “Amizade Sincera” (de Renato Teixeira) merece ainda ser citada, podendo também ser
considerada uma síntese da ideia da “viola de encontro” referenciada neste segmento.
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VIOLA NA MPB - namoro

Este é o principal foco da Pesquisa Viola Urbana. Até por ser um trabalho de louvor à grande
produção cultural brasileira, essa pesquisa não poderia deixar de destacar suas principais influências,
pois ninguém é tolo o bastante para pensar que está “reinventando a roda”.
Embora todos os segmentos se refiram às participações na Música Popular Brasileira, neste
destacam-se especialmente canções inspiradas por viola que se tornaram verdadeiros "sucessos da
MPB", como se diz na linguagem coloquial. Rosa Nepomuceno, em seu livro Da Roça ao Rodeio,
afirma que alguns violeiros brasileiros tiveram suas carreiras caracterizadas pelo "namoro" com a
MPB. Por isso, esta homenagem de João Araújo: aos que primeiro começaram a tocar no assunto que
hoje faz parte do seu trabalho de preservação músico-cultural.
Adauto Santos, paulista de Bernardino de Campos (22/04/1940 - 22/02/1999). Tocador de viola
e de violão, este grande artista transitava por estes dois “mundos paralelos” (por assim dizer) com
desenvoltura e talento, registrando em sua carreira várias composições influenciadas e executadas tanto
com um quanto com outro instrumento. Enfrentou muitas barreiras, principalmente pela época em que
viveu. Mas conseguiu vencer, indicando seu lugar de respeito na música popular brasileira. São
histórias que as biografias oficiais não revelam, porém é bem sabido que ambos os “lados” tinham (será
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que ainda têm?) muitos preconceitos, cada um achando que um artista deve se dedicar exclusivamente
a um estilo, por ser este ou aquele melhor que os outros – na opinião deles.
Problema igual viveu a dupla Pena Branca e Xavantinho, mineirinhos de Uberlândia, na década
de 1970, quando começavam a carreira. Por homenagearem grandes sucessos da MPB em seu cantar
maravilhosamente simples, havia dois tipos de comentários: os “entendidos” de música caipira
afirmavam que eles não eram autênticos, por “trair a causa” e cantar músicas da MPB; e os
“entendidos” em MPB afirmavam que eles eram muito caipiras, tocavam tudo errado... Assim, a dupla
teve que lutar bastante, até conseguir se firmar no meio artístico.
O problema da dupla começou a ser resolvido nos bastidores do programa “Som Brasil”, sucesso
da Rede Globo da década 1980, dirigido e apresentado pelo grande Rolando Boldrin - personagem
ímpar da nossa cultura que sempre convidou os artistas a se apresentarem nos seus programas por
critérios puramente artísticos, sem preconceitos de estilo e sem aceitar imposições políticas e/ou
mercadológicas, como faz até hoje, a frente de seu programa “Sr. Brasil”, na TV Cultura de São Paulo.
Boldrin, que nos disse ser fã dos dois mineiros - pelo carisma e simplicidade dos dois, mas
principalmente pela qualidade pura de seus trabalhos – convidou várias vezes para se apresentarem em
seu programa. Numa dessas vezes, Rolando convidou também o grande Milton Nascimento,
promovendo um encontro de mineiros. Segundo o apresentador (um dos mais importantes
colaboradores dessa pesquisa) a empatia foi imediata, sendo Milton automaticamente encantado pela
simplicidade dos dois uberlandenses, que àquela época já costumavam cantar uma versão “caipira” do
sucesso “Cio da Terra” (de Chico Buarque e do próprio Milton Nascimento). Simplificada, vertida para
tom maior (o original era menor), mas com a beleza e a força da simplicidade. Acabaram por cantar
juntos, a dupla e Milton, para delírio de muitos amantes da cultura do Brasil inteiro.
Dali pra frente, Milton se tornaria uma espécie de “padrinho” da dupla, indicando-os para a
gravadora e participando de gravações e apresentações ao lado deles. Consolidou-se então o “namoro
artístico” - e Pena Branca & Xavantinho passaram a ser reconhecidos como grandes expoentes da
música de viola, ganhando inclusive prêmios nacionais e internacionais na categoria que – me atrevo a
afirmar – parece ter sido criada especialmente para designar essa área de atuação: “música regional”.
Músicas desse segmento: "A Estrada e o Violeiro" (gravada no primeiro álbum Pesquisa Viola
Urbana) é um belo trabalho do talentoso Sidney Muller, falecido precocemente em 1980, aos 35 anos
de idade, mas deixando como legado pérolas como esta, que encontrou neste registro sua segunda
gravação. Dele, ainda são: "Pois é, pra quê?" e "O Circo", entre outras. Sidney pode ser considerado
um grande "criador de sucessos" da MPB, por ter feito tantos em tão pouco tempo de vida e de carreira.
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Chama a atenção o arranjo vocal do final da canção, onde Araújo traz como "incidentais" alguns
pequenos trechos que lembram as canções "Upa, Neguinho" (de Edu Lobo) e "Domingo no Parque"
(de Gilberto Gil). O estilo de vocalização foi inspirado em Geraldo Vandré, que chegou a ser
parceiro de Sidney Muller em algumas canções: é a linguagem universal da viola na MPB!
"Cio da Terra" (de Chico Buarque e Milton Nascimento) foi gravado no segundo álbum,
homenageando as várias maneiras de registrar esse grande clássico, entre elas as insuperáveis
interpretações de Milton Nascimento e também, na mesma gravação, a versão caipira de Pena Branca
& Xavantinho. "Triste Berrante" (de Adauto Santos) também merece destaque nessa pesquisa, face à já
citada carreira deste paulista que enfrentou os preconceitos contra quem toca violão e viola, fazendo
parte do primeiro DVD, além da não menos importante “Viola Enluarada” (de Marcos e Paulo Sérgio
Valle).
Nota: para a gravação do DVD, em 2008, já com Xavantinho falecido, João Araújo chegou a
convidar Pena Branca para regravarem, juntos, a canção “Triste Berrante”. O contexto deste convite,
bem claro para quem lê essa pesquisa, era homenagear, ao mesmo tempo, duas grandes influências:
Adauto Santos (o autor) e Pena Branca & Xavantinho (os grandes intérpretes) da bela canção.
Problemas de produção impediram a presença de Pena Branca, sendo então convidado o artista Amauri
Falabela, de Guarulhos (SP), outro violonista / violeiro da nova geração que, como o próprio Araújo,
vem lutando e sendo favorecido pelas batalhas já vencidas pelos artistas aqui citados.
Este repertório é tão rico que possibilitaria fazer um álbum inteiro sobre este segmento, com
maravilhas como: “Correnteza” (de Tom Jobim), “Violeiros” e “Lambada de Serpente” (de Djavan),
“Canto do povo de um lugar” (de Caetano Veloso), “Procissão” (de Gilberto Gil), “Trem das Sete” (de
Raul Seixas) e várias outras.
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VIOLA ERUDITA
Uma das maiores conquistas da viola foi sua inclusão no mundo
erudito por novos violeiros pesquisadores como Roberto Corrêa e Ivan
Vilela (entre outros), que desde a década de 1980 conseguem elevar a
"antiga caipira" de patamar, sendo ensinada em escolas tradicionais de
música, mais marcante ao lembrarmos que o instrumento já foi taxado como
rústico, executado só por pessoas incultas. Mas o tempo passou, e o mineiro
Renato Andrade (falecido em 2005) conseguiu introduzir o toque da viola
“caipira” em salas de concerto de várias partes do mundo, durante sua bela
carreira. Com um repertório que ia do caipira aos eruditos e execuções excepcionais, “Seu” Renato é
considerado por muitos um dos maiores violeiros de todos os tempos. Hoje em dia, graças ao trabalho
de grandes artistas que mantêm viva a "chama", a viola é aceita mundialmente em toda a sua
versatilidade. Em 2012, João Araújo convidou 10 entre os maiores violeiros da época para uma
homenagem a “Seu Renato”: O álbum Viola Brasileira em Concerto, com 10 grandes sucessos eruditos
em versões de viola solo. Peças de Bethoven, Bach, Paganini, Mozart, Villa Lobos (entre outros), pelas
violas de Adelmo Arcoverde (PE), Cacai Nunes (PE/DF), Chico Lobo (MG), Fernando Deghi (SP),
Fernando Sodré (MG), Miltinho Edilberto (SP), Pereira da Viola (MG), Roberto Corrêa (MG/DF),
Rogério Gulin (PR) e Valdir Verona (RS).
Exemplos de canções deste segmento: "O Trenzinho do Caipira"
(Heitor Villa-Lobos / Ferreira Goulart) com “Viola Quebrada” (Mário de
Andrade / Villa-Lobos). Esta pequena coletânea lembra Heitor VillaLobos (que modificou a maneira com que o mundo passou a ouvir a
música de raiz brasileira) e Mário de Andrade, um dos primeiros
escritores a transcrever o jeito caipira de falar, além de ser figura muito
importante na luta pela divulgação e preservação da cultura (ver segmento
"Viola Simples" desta pesquisa). Destaca-se na gravação no primeiro
álbum e mais ainda no primeiro DVD a participação especial do próprio
Roberto Corrêa, que em arranjos virtuosísticos nos faz viajar às raízes ibéricas da viola. O arranjo para
percussão é de Geraldo Vianna, retratando a floresta amazônica, tão presente na obra de Villa-Lobos.
No segundo álbum, mais Villa-Lobos: "Caicó (Cantiga)" (dele, Milton Nascimento e Teca
Calazans), com arranjo de viola de Rogério Gulin, também em participação especial.
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VIOLA ATUANTE
A participação de músicas inspiradas em viola nos
Festivais da Canção da década de 1960 marcou sua
presença na vida política do Brasil. O LP "Canto Geral"
(de Geraldo Vandré, gravado em 1968), repleto de
arranjos de viola, teve sua execução censurada por mais
de 15 anos, na época da ditadura. Esse trabalho também
foi influência decisiva na escolha da sonoridade “Viola
Urbana”, demonstrada nos registros musicais desta
pesquisa. Entre outros, Edu Lobo com “Ponteio” ("...
jogaram a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar, se
eu tomo a viola: ponteio! - meu canto não posso parar,
não!") e Chico Buarque com “Roda Viva” ("...a gente toma iniciativa, viola na rua a cantar, mas eis
que chega a roda viva, e carrega a viola pra lá...") ensinam com seus gritos - abafados pelo sistema,
mas nunca covardes - um modo corajoso de agir e lutar, apesar de todas as adversidades.
Exemplos de canções deste segmento: no primeiro
álbum, a escolha de "Disparada" (de Geraldo Vandré e Théo
de Barros – a ganhadora do festival da canção da Record em
1966) é uma homenagem a toda uma história de luta e de
belos trabalhos com viola de Vandré. Já no segundo álbum e
no DVD as belas e atualíssimas "Ponteio" (de Edu Lobo e
Capinam), "Viola Enluarada" (de Marcos e Paulo Sérgio
Valle) e “A Massa" (de Raimundo Sodré e Jorge Portugal do Festival da Canção da Globo dos anos 80) mostram que a
viola continuará sempre atuante, como na letra de “A
Massa”: "... meu Deus, quando vai pensar? Pensar essa
massa...”.
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VIOLA FOLCLÓRICA
A viola sempre se manteve conservada nas mais
tradicionais celebrações folclóricas do País. Normalmente de
cunho religioso, são eventos públicos coletivos em que
várias manifestações artísticas podem ser admiradas ao
mesmo

tempo:

artesanato,

pintura,

teatro,

dança

e

(naturalmente) muita música. É um elo que permanece entre
a viola e a religião, uma vez que, quando trazida pela
primeira vez à Colônia pelos portugueses, sua função era
atrair e distrair os índios, que ficavam maravilhados por
aquele som nunca ouvido dantes. Os índios só conheciam, até então, os instrumentos de sopro e
percussão que eles mesmos fabricavam. Atraídos os nativos, os jesuítas introduziam a catequização
ensinando aos índios cânticos religiosos onde a viola era o instrumento de harmonização do
acompanhamento.
Pelo interior do Brasil, vários são os formatos que ainda resistem, felizmente: Folias de Reis e do
Divino, Congados, Marujadas, Catopês, Fandangos e outros. Na cidade, essas maravilhas de nossa
cultura nos chegam muitas vezes graças ao trabalho de artistas urbanos como Tavinho Moura e
Caetano Veloso, que ao pesquisarem as raízes as trouxeram até os grandes centros por meio de suas
adaptações.
Exemplos de canções deste segmento: "Beira-mar novo" (cantiga de Catopê adaptada pelo grupo
Trovadores do Vale), "O trem tá Feio" (de Tavinho Moura e Murilo Antunes), "Cálix Bento" (Folia de
Reis adaptada por Tavinho Moura), "Peixinhos do Mar" (Cantiga de Marujada adaptada por Tavinho
Moura) e "Marinheiro Só" (Cantiga de Marujada adaptada por Caetano Veloso).
A escolhida para homenagear este segmento, gravada no primeiro álbum e também no primeiro
DVD, é uma grande coletânea compilada por João Araújo exclusivamente para esse trabalho, com
homenagem ao valioso trabalho do mineiro Tavinho Moura, passando pelo também mineiro Décio
Marques e seu coral Trovadores do Vale e chegando até o famoso baiano Caetano Veloso. Mesmo
sendo a mais longa faixa, muito ainda há que se agradecer a tantos pesquisadores, algumas vezes até
anônimos, que ajudam a divulgar nossas raízes, indo buscá-las na fonte e trazendo-as para as cidadesgrandes.
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Mais uma vez, o destaque para o arranjo de percussão de Geraldo Vianna, numa viagem didática
pelos ritmos e sons de raízes indígenas e africanas do Brasil, retratando, inclusive, o bater de pés e
palmas encontrados tanto nas catiras e folias de reis quanto nas rodas de samba, fandangos e
marujadas: afinal, é tudo um Brasil só!
VIOLA FAMOSA
Diferente da maioria dos segmentos representados nessa pesquisa, a
viola aqui homenageada conquistou espaço na chamada "grande mídia".
Com a participação de Almir Sater nas novelas de televisão "Pantanal",
"Ana Raio & Zé Trovão" e "Rei do Gado", e com a gravação de "Romaria"
(de Renato Teixeira) por Elis Regina, tocada amplamente pelas estações de
rádio de todo o Brasil, a viola penetrou em praticamente todos os lares,
adquirindo lugar eterno no coração das pessoas.
É de Sater uma declaração que inspirou a criação da marca “Viola
Urbana”: "Não sou caipira, na verdade: não aro terra nem cuido de gado
na vida real; mas, se quiserem me chamar assim, tudo bem: é uma grande honra pra mim!". Este
mato-grossense-do-sul, que se espelhou em Tião Carreiro no começo de sua vida artística, é um dos
mais importantes exemplos de um jeito de tocar viola “diferente”, representando um fruto “urbano” da
viola, sobretudo na sofisticação de toques de viola de Almir, atingindo reconhecimento internacional.
Exemplos de canções deste segmento: A fusão das canções "Tocando em Frente" (de Almir Sater
e Renato Teixeira) com "Romaria" (do mesmo Renato), da maneira como foram registradas no
primeiro álbum e no segundo DVD é considerada natural, visto que apresentam grande afinidade:
ambas têm a "cara" de Renato Teixeira. Quando apresentadas com vocal duplo, ou seja, masculino e
feminino, são homenageados os grandes Almir, Renato e Elis, mas com emoções próprias da versão
“Pesquisa Viola Urbana”. No arranjo, enxuto ao máximo, um toque de “roda de viola”, denotando a
maneira intimista como são relidas essas belas canções, "campeãs de audiência".
No segundo álbum (cantadas) e no terceiro (instrumentais com viola e orquestra) foram
registradas as famosas: "Trem do Pantanal" (de Geraldo Roca e Paulo Jorge Simões), "Chalana" (de
Mário Zan e Arlindo Pinto), "Amanheceu, Peguei a Viola" (de Renato Teixeira) e "Comitiva
Esperança" (de Sater e Paulo Jorge Simões). Sempre no artifício de coletânea proposto nesta pesquisa
por João Araújo, tiveram ainda suas versões registradas no primeiro e no segundo DVDs sobre a
Pesquisa Viola Urbana.
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VIOLA NOVA
O objetivo deste segmento é homenagear artistas
contemporâneos que mantêm a viola muito viva em suas
composições, pesquisas e apresentações. É uma honra ter alguns
deles como colaboradores desta pesquisa, seja gravando junto
e/ou por meio do contato pela rede mundial de computadores.
Como justos continuadores das obras de Tião Carreiro e tantos
outros, levam a viola pelo mundo afora, dignos representantes da
música autenticamente brasileira. A lista dos violeiros urbanos
atuais é grande, mas apenas pra registrar os que mais se
dispuseram a nos dar força nessa jornada, citamos: Roberto
Corrêa, Chico Lobo, Fernando Sodré, Paulo Freire, Ivan Vilela, Valdir Verona, Sidney Oliveira,
Rodrigo Delage, Bilora, Amauri Falabela, Rogério Gulin, Renato Caetano. Também na rede mundial
pode se perceber o número cada vez mais crescente de adeptos e admiradores da viola nos últimos
anos.
Exemplos de canções deste segmento: "Menino da
Cidade" (de João Araújo); registrada no primeiro álbum e
no primeiro DVD, foi composta em 1998 e já denotava,
desde aquela época, o espírito: "Eu amo as coisas do
mato, mas sou nascido e moro na cidade. Como fazer
uma canção sobre este assunto que possa ser autêntica?
Minha solução foi destacar o interior da maneira como é
visto por vários moradores das cidades que, como eu,
temos mais contato com as coisas do mato nas férias e
fins de semana, em casas de amigos e parentes".
Mais exemplos de canções deste segmento: toda a obra dos violeiros citados acima, e tantas mais
dos que tocam e amam a viola hoje em dia no Brasil inteiro. Que possam, todos, receber este trabalho
como homenagem e agradecimento!
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VIOLA DOS CAUSOS
Homenageando uma tradição caipira, o "causo contado" registrado no
primeiro álbum (“Viola Urbana - Saudação de um caipira”, de João Araújo)
- é como se imagina que um caipira autêntico reagiria ao tomar
conhecimento da Pesquisa Viola Urbana; na verdade, é como se deseja que
as pessoas autenticamente do interior (e que, só por isso, já entendem muito
mais de viola do que as da cidade) possam receber este trabalho, ou seja,
que recebam como ele realmente é: uma homenagem e um agradecimento
prestados a uma raiz que emociona, inspira e, acima de tudo, é muito respeitada.
O texto (com os solos de viola ao fundo ilustrando as músicas do primeiro álbum citadas de
maneira lúdica durante a fala) norteou todo o trabalho de pesquisa. Foi criado bem no início,
exatamente quando se rascunhava o repertório da primeira apresentação. Ao organizar as músicas por
afinidade foram surgindo os primeiros segmentos. A partir de então, seguiu-se toda a produção da
pesquisa, dos álbuns, dos DVDs...
Nota-se claramente a influência da obra de João Guimarães Rosa, conterrâneo e contemporâneo
do velho "João Pança", avô de João Araújo - esse "menino da cidade" que, desde a infância, foi buscar
inspiração nos verdadeiros pedacinhos de ouro existentes em Cordisburgo / MG: belezas naturais do
cerrado, a Gruta de Maquiné, o museu-casa Guimarães Rosa, os "Miguilins" (meninos contadores de
histórias), a obra toda de Rosa... Qualquer semelhança não é coincidência: é homenagem mesmo!
Em 2008, a homenagem toma forma também no belo álbum Imaginário Roseano (parceria entre
João Araújo, o violeiro Rodrigo Delage e o maestro Geraldo Vianna), onde são registradas várias
músicas que, segundo esse trio de admiradores da literatura roseana, parecem remeter ao sertão de João
Guimarães Rosa. Com participações especiais de Paulo Freire, Rolando
Boldrin e Téo Azevedo, essa obra musical - que homenageia o grande
escritor mineiro no ano de seu centenário de nascimento - traz várias
citações e sugestões de leitura aos amantes de boa música e de boa
literatura. E traz, na gentilíssima colaboração de Boldrin, a “contação de
um causo” logo na primeira faixa – história que nada mais é do que a
transcrição de trechos narrados pelo personagem Riobaldo no início do
livro “Grande Sertão: Veredas” (considerado a obra-prima de Guimarães
Rosa).
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VIOLA NO SAMBA
O samba talvez seja o ritmo brasileiro mais conhecido pelo
resto do mundo. Introduzido a partir das batidas percussivas dos
escravos, chegou aqui com eles, e no início do sec. XIX
começou a tomar a forma que se conhece atualmente. A viola já
estava, nessa época, presente há muito tempo nas terras
brasileiras – e com muita representatividade. O resultado foi a
natural junção dessas tendências. Os batuques, jongos, lundus,
calangos e outros afins fizeram parte da cena musical da época. Vários registros históricos dão conta
dessa característica, com a adesão dos mais importantes compositores daquele tempo.
Um pouco mais recentemente, destaca-se a atuação do grande sambista Martinho da Vila, que
sempre fez questão de deixar clara sua influência de “calangueiro”, aprendida em festas folclóricas
como as folias de reis da sua terra natal Duas Barras / RJ – “... mas que fica a caminho de Minas”,
como ele gosta de frisar.
Também o carioca Roque Ferreira usa com frequência a viola de 10 cordas nos arranjos de suas
composições. Talvez por ser um dos principais compositores dos sucessos de Zeca Pagodinho, este
passou a ilustrar com alguns toques de viola algumas músicas, vez ou outra. Zeca, intérprete sambista
dos mais populares do samba comercial atual (estrela de gravadora multinacional) apresenta grande
apuro e bom gosto nos arranjos de suas gravações, com destaques para pequenas inserções feitas por
instrumentos não tão convencionais no samba, como flautas, acordeons, saxofones e outros, como a já
citada viola de 10 cordas.
Uma das mais importantes e controversas histórias da viola caipira é exatamente o ritmo
“inventado” pelo mineiro Tião Carreiro - uma das personagens mais importantes para a evolução e
divulgação do instrumento até os dias de hoje. A polêmica chega às cidades por meio dos estudos das
histórias e registros originais das gravações.
O mais conhecido ritmo de viola desde 1959 é o “pagode de viola” (a criação de Tião Carreiro).
Numa junção e adaptação de toques conhecidos, interessa, no enfoque desta pesquisa, é que o pagode
traz claramente uma mistura de célula de samba com toque de viola. Mais ainda: a palavra “pagode”,
no interior do Brasil, significa uma reunião de pessoas para tocar, cantar e dançar - e sempre fora
especialmente usada para as rodas de samba. Curiosamente, este foi o termo escolhido por Teddy
Vieira e assumido por Tião para dar nome ao novo ritmo.
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(Nota: o termo “pagode” acabou se tornando também, alguns anos depois, o significado de
“samba mais comercial”, pelo seu uso principalmente pela mídia para denominar determinados
trabalhos baseados no ritmo samba, mas claramente preparados para vender produtos e bandas, em
estratégias de marketing).
Daí, também, mais uma nota para essa pesquisa: com o tempo, a fim de diferenciar o samba
autêntico do “apenas comercial”, passou-se a usar a expressão “samba de raiz” - sendo que “de raiz” é
uma expressão largamente utilizada pelo mundo caipira.
Quando se fala de viola e samba, não podemos esquecer de citar a viola “machête” (uma versão
em tamanho menor da nossa “10 cordas” tradicional), que é o principal instrumento do samba do
Recôncavo Baiano, reconhecido e aclamado internacionalmente como “Patrimônio Imaterial da
Humanidade” por instituições importantíssimas como UNESCO e IPHAN.
Não por coincidência, no segundo álbum e no DVD, foram inseridos na releitura da faixa “A
Massa” (Raimundo Sodré / Jorge Portugal) pequenos trechos de “Quixabeira” (Folclore adaptado por
Carlinhos Brown) e também de “Preta Pretinha” (de Moraes Moreira). Esta última pelo fato de que,
quando lançada (início dos anos 70), por sua vez já inseria uma adaptação de trecho da canção “Cana
Verde” (Tonico & Tinoco, 1958). “Abra a porta e a janela, venha ver quem é que eu sou, sou aquele
desprezado, que você me desprezou...” é a letra original, de Tonico & Tinoco. E “Abra a porta e a
janela e vem ver o sol nascer...” a adaptação que Moraes Moreira e o grupo Novos Baianos levaram
grande parte do Brasil a cantar.
Tudo isso numa faixa de homenagem à viola na Bahia, estado brasileiro que muitos afirmam não
ter nada de viola. João Araújo projetou e fabricou, com seu amigo e luthier Luciano Queiroz, uma viola
inspirada nas machêtes, para acompanhar esta e outras faixas nas apresentações. E, num futuro
próximo, planeja lançar um adendo da Pesquisa Viola
Urbana listando os artistas e as expressões de viola por
cada estado brasileiro. Como gosta de dizer: “Pesquisa
boa é aquela que nunca acaba!”
Exemplos de canções deste segmento: além da
faixa com implementações citada acima, podemos citar
vários calangos gravados por Martinho da Vila, como
“Calango Longo” e “Calango Vascaíno”, por exemplo.
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VIOLA DE SAUDADE
Sugerida por vários colaboradores, por meio da rede
mundial de computadores, esse segmento representa uma
situação bastante comum nas cidades grandes: a migração de
pessoas para centros mais populosos em busca de maiores e
melhores oportunidades de trabalho, estudo e negócios
transformam momentaneamente o status do indivíduo de
rural para urbano... Mas não mudam sua formação inicial,
desenvolvida durante anos, desde a infância. Esta, aliás, é
uma característica da maioria dos artistas homenageados na
presente pesquisa: pessoas que nasceram no interior e depois foram morar na cidade, muitas vezes em
busca de melhores opções de desenvolver a própria carreira de artista ou outras profissões.
Como os viajantes do início da ocupação do País, estes se ocupam na “roda-gigante da vida”
durante a maior parte do tempo, porém... Sempre existem aqueles momentos, mesmo que pequenos, de
descanso e lazer. E nesses momentos, a saudade sempre bate forte, não tem outro jeito.
Com a saudade, costumes antigos como as músicas de viola voltam à lembrança – e lá vão eles
em busca da velha companheira. Quem não toca, tem saudades das canções que ouvia. E assim os
velhos sucessos da música de raiz nunca ficam esquecidos. São retransmitidos oralmente de pessoa a
pessoa, contrária à atual onda de músicas “descartáveis” difundidas pela mídia comercial. As músicas
marcadas pela saudade parecem imortais, prevalecendo “por serem de qualidade superior”, como
afirmam muitos dos admiradores da cultura caipira.
Na mídia, principalmente no rádio, as execuções deste tipo de música hoje em dia se restringem a
horários específicos, com destaque para as madrugadas. Este é outro costume que veio da roça para as
classes operárias das cidades grandes: batalhadores que começam a labuta logo ao raiar do dia.
A partir da década de 1910, o grande movimento liderado por Cornélio Pires começou a trazer
estas músicas para as cidades, culminando com a inclusão da música caipira em produtos fonográficos.
A viola então conseguiu enorme sucesso durante anos, até a inclusão de instrumentos eletrificados e da
cultura country americana, principalmente, levando-a de novo mais para as memórias de saudade das
pessoas.
Exemplos de canções deste segmento: na gravação do primeiro DVD, João Araújo recebeu nada
menos que 8 grandes nomes da música regional brasileira em Belo Horizonte / MG. Como faixa de
encerramento e de homenagem aos convidados especialíssimos, foi arranjada uma fusão, em forma de
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coletânea, de três músicas consideradas, por vários entendidos, os maiores sucessos da saudade caipira:
“Chico Mineiro” (de Tonico e Francisco Ribeiro), “Menino da Porteira” (Luizinho e Teddy Vieira) e
“Saudade da Minha Terra” (Goiá e Belmonte). A faixa foi cantada por todos os convidados, em coro.
Numa outra alusão, talvez em algum outro álbum da série sobre a pesquisa, será feita a
compilação de outros dois sucessos da saudade já gravados anteriormente por vários artistas da MPB,
que receberão a releitura Viola Urbana: “Tristeza do Jeca” (Angelino de Oliveira) e “Luar do Sertão”
(Catulo da Paixão Cearense).
VIOLA NA ESCOLA
Como citado no segmento “Viola Erudita”, um dos fatores que
colaboraram para que a viola passasse a não ser mais conhecida como
apenas caipira (em algumas épocas, até com preconceitos fortes) foi sua
aplicação na música erudita. Um dos pioneiros nesta área foi Renato
Andrade, que tocou peças eruditas na viola com grande destreza, em
salas de concerto dos países mais importantes para a música mundial.
Se não o primeiro, com certeza o que o fez com mais competência e
talento, sendo indicado como um dos maiores virtuoses da viola
mundial até os dias atuais.
Dentro dessa linha, a inclusão do instrumento nas cadeiras
catedráticas oficiais também merece destaque. O primeiro curso de
bacharelado em viola, implantado na Universidade de São Paulo por
Ivan Vilela, abriu portas para um reconhecimento definitivo da viola
como instrumento tão completo quanto qualquer outro do mundo.
Segundo este outro mineiro, Ivan, várias outras universidades do Brasil
estudam a inclusão da viola nos cursos de instrumentos musicais oficiais de suas grades. Isso
demonstra também uma grande demanda pelo instrumento neste século, tanto nas cidades quanto em
termos de conscientização em preservar e valorizar a arte pura dos violeiros dos rincões do interior.
Entre as matérias do curso de graduação de viola, ensina-se a história das tradições do instrumento às
novas gerações, além de serem feitas várias ações no sentido de perpetuação, como registrar em
partituras os sucessos da música de raiz.
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VIOLA NA INTERNET
A viola não poderia escapar da grande onda que
invadiu a vida das pessoas desde a década de 1980,
trazendo grandes mudanças. Com as facilidades da
rede mundial de computadores, característica urbana
que se espalha pelo planeta cada dia mais, a viola
consegue significativa divulgação e evolução, assim
como outras formas de arte – além de praticamente
todas as atividades comerciais e profissionais.
Hoje é possível retransmitir informações, fotos,
vídeos e até músicas completas em questão de
segundos. Também é possível descobrir e adquirir
trabalhos fonográficos de qualquer parte do mundo,
independentemente do que toca ou não nas estações de
rádio. As próprias estações tradicionais têm suas
versões na rede, além de uma infinidade de outras opções de rádios virtuais, com a mais variada
possibilidade de repertórios.
Violeiros e amantes de viola trocam informações, fazem músicas em parceria, vendem shows e
produtos, aprendem novos toques, proseiam, enfim... Quase tudo é possível, sem sofrer tanto as antigas
barreiras das distâncias. Apesar da grande profusão de informações desencontradas dos primeiros anos
de internet (as quais estudiosos afirmam uma tendência de se estabilizar com o tempo), o certo é que a
cultura mundial está mudando – e a cultura da viola, entre outras, se fortalece cada vez mais com isso.
Já se tornou comum, hoje em dia, compor músicas “pela internet”, ou seja: um compositor envia
uma letra e outro cria a melodia (ou vice-versa) em outra parte qualquer do planeta... Ela pode ser
gravada e reenviada para avaliação inúmeras vezes, até atingir a forma aprovada por seus autores.
Esta, também, pode ser considerada uma das mais urbanas das características da nova viola,
embora, a cada dia, mais computadores vão chegando também ao interior, semelhante ao que já
aconteceu com relação ao rádio e à televisão.
Tratados várias vezes, na língua da viola, sob a alcunha de “sítios”, destacando-se entre já
inúmeros sites dedicados à viola e às suas coisas, a novidade das redes sociais chega em 2009 com
“Violeiros do Brasil - NING”, coordenada pelo violeiro mineiro Bilora e ainda pelo Festival “Voa
Viola”, que traz na retaguarda os nomes dos consagrados Paulo Freire e Roberto Corrêa. Neste último,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viola Urbana Produções
Rua Cláudio Gomes Souza, 140 / 25 – Bairro Palmares
31155-430 – Belo Horizonte / MG

(31) 99952-1197
contato@violaurbana.com
www.violaurbana.com

(PRODUTOS CULTURAIS – PRODUÇÃO FONOGRÁFICA E DE ESPETÁCULOS – GESTÃO DE PROJETOS)
www.violaurbana.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ançado em 2010, além do citado formato de rede social (que possibilita conversas coletivas e
individuais on line), a organização de um festival proposto como um grande mapeamento de violeiros
em todo o País, com visualização das músicas inscritas pela Internet e apresentações ao vivo em
grandes cidades brasileiras.
Músicas desse segmento: embora não fazendo parte diretamente da Pesquisa Viola Urbana, a
faixa “Violando Fronteiras” (João Araújo, Sérgio Penna, Flávio Vezonni, Oswaldo Rios e Margareth
Makiolke), que foi tema do movimento homônimo proposto por João Araújo a alguns artistas de outros
estados, serve como exemplo para este segmento. Como forma de vencer as barreiras de distribuição e
divulgação, Araújo convidou os grupos Viola Quebrada (PR), Moxuara (ES) e Violeiros Matutos (SP)
para lançarem juntos um CD de coletânea de suas obras, com custos, distribuição e lucros divididos
igualmente.
A letra da faixa-tema foi elaborada por compositores dos grupos participantes, por computador
(via e-mails e/ou programas que viabilizam conversas on line) e o acompanhamento foi mixado em
Belo Horizonte com participações de músicos das quatro bandas. Com certeza, sem a Internet esse tipo
de proeza levaria muito mais tempo e ficaria muito mais caro. A faixa está disponível para download
gratuito no portal www.violaurbana.com
VIOLA QUE EU FIZ
Tradição da viola e de vários outros instrumentos de cordas,
é fundamental ter-se um instrumento bem construído para uma
execução mais apurada. Na difusão da viola no Brasil recémdescoberto, essa arte era rudimentar e intuitiva, sendo as pessoas
impelidas a construir seus instrumentos de maneira improvisada
por puro encantamento e falta de recursos. Era comum os
viajantes (como tropeiros, bandeirantes, missionários, tocadores
de gado e outros) pararem nos pontos de pouso, tocarem suas
violas ali suas violas e, no dia seguinte, partirem novamente em
suas jornadas. Ficavam o encantamento que o instrumento
causava e a vontade de ouvir mais viola... Daí, a procura das
melhores madeiras que tivessem a mão para construção das caixas
e de tripas de animais para as cordas. Certamente acontecia
também o contrário, ou seja: um viajante, ao chegar em uma
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região de pouso, tomava contato com o som mágico da viola e, ao seguir sua viajem, sentia vontade de
possuir uma para saciar sua saudade com cantigas de viola.
Um bom exemplo da luthieria rudimentar são as violas de cocho, mais comuns na região central
do País, principalmente em Mato Grosso. Construídas a partir de toco de madeira maciço, escavado
com a mesma técnica local de construção de cochos para alimentar animais, essa viola rudimentar
venceu os anos, sendo hoje difundida para conservação de sua história por violeiros importantes como
Paulo Freire e Roberto Corrêa, entre outros. No estado do Paraná, várias comunidades que mantém
viva a tradição do fandango também constroem violas, rabecas e outros instrumentos de forma rústica,
preservando as técnicas repassadas de geração a geração durante séculos.
Também em função dessa divulgação informal do instrumento percebe-se a mudança de formato
que ela veio adquirindo com o passar dos anos, até a chegada dos primeiros profissionais em
construção de instrumentos (luthiers) vindos da Europa por volta do sec. XIX. A partir daí, passou-se a
usar modelos mais padronizados de formato e dimensões que perduram até hoje, com diferenças
pequenas pela diversidade de regiões e tipos de execuções entre os brasileiros, porém grandes - se
comparadas às violas originárias de Portugal.
Estas, mesmo em Portugal, são hoje em dia muito raras. Todo violeiro reverencia o construtor de
seu instrumento, talvez tanto quanto se reverencia seu professor – hábitos cultuados como de boa
conduta também entre outros tipos de artistas. Paulo Freire, fazendo graça, costuma chamar o
construtor de uma de suas violas (Vergílio, de Sabará / MG) de “sogro” – e explica: “... afinal, eu me
casei com a filha dele!...”.
Como alternativa às boas fábricas de viola, como a Rozini (de São Paulo / SP), quem tem uma
boa condição financeira pode procurar instrumentos encomendados a luthiers. Hoje em dia, pagando-se
um preço justo, permite-se que o violeiro escolha as madeiras utilizadas na fabricação, os formatos, as
dimensões, os adereços e enfeites, enfim: praticamente tudo o que se desejar para se possuir uma viola
exclusiva. Também as técnicas de construção se beneficiam da modernidade da rede mundial de
computadores, e vários luthiers como Luciano Queiroz (de Assis / SP) atendem individualmente as
perspectivas de seus clientes em várias partes do mundo. Luciano é o “pai” dos instrumentos usados
por João Araújo, ajudando a desenvolver o desenho exclusivo do símbolo do infinito como boca nos
instrumentos (uma homenagem de João Araújo à marca reverenciada por Guimarães Rosa).
Um dos mais famosos violeiros que construíam seus próprios instrumentos foi Zé Coco do
Riachão. Trazido ao conhecimento público por Téo Azevedo na década de 1980, já com cerca de 70
anos de idade, Zé Coco - que era também tocador e construtor de rabecas e outros instrumentos, além
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de violas - teve matéria de destaque na revista internacional “Guitar Player” e foi convidado para
mostrar sua arte múltipla na Alemanha. Lá, chegou a ser apelidado de “O Beethoven do sertão”,
tamanho o fascínio que despertou entre os europeus. Braz da Viola e Levi Ramiro, entre outros, podem
ser citados como violeiros que seguem a sina de Zé Coco, ou seja, mantém carreira de tocadores
construtores de seus próprios instrumentos.
VIOLA DOS VIOLÕES
Os dois instrumentos - que são parecidos mas bem diferentes sempre tiveram histórias em paralelo. Embora não confirmado por
falta de provas, por vários estudiosos, como Ivan Vilela, é muito bem
aceita uma ideia recorrente quando se quer explicar o nome do violão
brasileiro. Entenda-se que no resto do mundo este instrumento é mais
conhecido como “guitarra”. Descendente das guitarras latinas,
desembarca no Brasil com mais força junto com a família real, em
1808. Vindo para a terra das violas, de um povo que gosta de colocar
apelidos em tudo, é muito normal que aquele instrumento parecido com a viola - só que com o corpo
um pouco maior - fosse imediatamente chamado de... violão!
Ainda na linha das teorias difíceis de provar concretamente, mas afirmado por vários estudiosos
em várias partes do mundo, tudo indica que o violão (guitarra) e a viola tenham “evoluído” a partir da
mesma origem: o alaúde, principal instrumento cordofônico instituído pelos mouros - árabes brancos
que dominaram a península ibérica (Portugal e Espanha) durante vários séculos. Pesquisando as poucas
referências remanescentes da época (sec. XII), o que se vê depois do alaúde são registros de
instrumentos muito semelhantes, conhecidos com nome de guitarras e/ou vihuelas, tanto em Portugal
quanto na Espanha, que foram seguindo na história durante os séculos com os formatos, número de
cordas e nomenclaturas variando muito, naturalmente (pois estamos falando de séculos passando e de
um objeto de lazer e entretenimento que, na maioria dos casos, ia sendo copiado e adaptado
livremente).
Sobre os dois instrumentos também há uma corrente de opiniões (com a qual concordo), que
defende a seguinte teoria: a viola era usada pelos jesuítas, que na época em que foram perseguidos em
todo o mundo pelo Marquês de Pombal (meados do sec. XVIII até princípio do sec. XIX). Nesse ponto
da História (1808), chega ao Brasil com mais força a guitarra: vários instrumentos e instrumentistas,
fabricantes, métodos, admiradores, etc. Foi trazido pela família real portuguesa, por sua vez também
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fugindo da perseguição de Napoleão, que ameaçava tomar toda a Europa. A escassez de registros
escritos da época da perseguição vai quase até a virada do sec. XIX, quando em todo o mundo a
guitarra (que também tinha 10 cordas) começa a transição para o formato consolidado nos dias de hoje,
com 06 cordas.
Com certeza o violão e a viola não são incompatíveis – muito ao contrário. No estudo da
sonoridade escolhida para os registros musicais da Pesquisa Viola Urbana, inclusive, a temática é de
que seja o violão um dos melhores acompanhantes para a viola, seguido de percussões típicas regionais
(caxixis, pandeiros, caixas de folias, etc.). João Araújo, que toca um pouco de ambos os instrumentos,
faz questão de incluir arranjos até bem mais complexos do que os habituais para violão acompanhando
violas, inspirado nas sonoridades que influenciaram sua carreira: Banda de Pau & Corda, Pena Branca
& Xavantinho e Geraldo Vandré (sobretudo em seu álbum “Canto Geral”).
Esse segmento trata de artistas especiais que, embora tenham escolhido como instrumento o
violão, mostram com suas composições e interpretações uma sonoridade completamente dentro da
temática de viola, provando a possibilidade de vínculo entre os dois instrumentos. O baiano Elomar
Figueira de Melo, reconhecidíssimo nacional e internacionalmente como um gênio de estilo único, é o
melhor exemplo: em suas obras de temática regional comparáveis à literatura de João Guimarães Rosa
em originalidade e qualidade, sempre usa violão nas execuções. No entanto, é possível perceber que se
trata apenas de um detalhe, sendo suas obras admiradas e executadas na viola por violeiros importantes,
muitos deles admitindo ter em Elomar uma forte influência para suas carreiras.
Outra menção importante é o belo trabalho de Gilvan de Oliveira (álbum “Violão Caipira”, de
2002), que gravou um CD inteiro em homenagem a “sucessos” da viola caipira, usando seu violão
como solista. Este violonista consagrado, de forte atuação na música regional mineira, participou, por
exemplo, como arranjador e diretor de trabalhos de Saulo Laranjeira e de Pena Branca & Xavantinho,
entre outros.
Músicas deste segmento: na abertura do primeiro DVD
sobre a Pesquisa Viola Urbana, a versão estilizada da música
“O Violeiro”, de Elomar Figueira de Mello, onde são inseridas,
com personalidade, diversas interpretações de toques de viola
durante o desenvolvimento do canto das estrofes.
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VIOLA NO CHORO
O chorinho é outro importante estilo musical brasileiro com grande reconhecimento no exterior.
Também claramente derivado das células rítmicas do samba, incorpora execuções de grande
complexidade, comparáveis às do jazz americano. Aparecendo no Brasil em meados do sec. XIX,
firmou-se definitivamente no vasto repertório de possibilidades (e talentos) culturais brasileiros, sendo
seus principais instrumentos o cavaquinho, o bandolim e a flauta (nos solos) e violão, banjo, pandeiro e
percussões de samba nos acompanhamentos (se é que em música brasileira se possa apontar “quem faz
o quê”, dada a quase infinita genialidade de nossos músicos).
Inserir a viola no chorinho não é para qualquer um. É necessário um grande domínio do
instrumento e especial agilidade para emitir as notas necessárias com velocidade e precisão. Além dos
maiores violeiros do Brasil (que naturalmente são capazes de vencer com louvor quaisquer desafios)
apontamos, entre outros, dois jovens virtuoses da nova geração: Cacai Nunes (pernambucano radicado
em Brasília) e o belo-horizontino Fernando Sodré. Isto não deixa de ser mais um orgulho para nossa
violinha, que, cada vez mais, vai conquistando novos espaços “nunca dantes navegados”; amplia-se,
deste modo, o respeito mundial a este instrumento brasileiríssimo.
Músicas deste segmento: “Brasileirinho” (de Waldir Azevedo) está previsto para ser registrado
no terceiro álbum sobre a Pesquisa Viola Urbana. Talvez o maior hino do choro em todos os tempos,
diz a lenda que o autor o compôs por ocasião de um desafio dos amigos, que retiraram 03 cordas e
instigaram Waldir a tocar com apenas uma corda de seu cavaquinho. Lendas à parte, essa música é uma
das mais representativas de nossa brasilidade lá fora, sendo sua interpretação na viola uma bela
variação.
VIOLA NO ROCK BRASILEIRO
Nosso rock se caracterizou pela influência mundial do estilo americanoinglês, tanto na música quanto na cultura de um modo geral, gerando aqui as
mesmas mudanças de comportamento de jovens do mundo todo mais ou
menos a partir do fenômeno “Beatles”, da década de 1960.
Com muitas variações de seguidores no Brasil (do “hard” ao “pop”)
destacamos o expressivo sucesso feito por bandas desde a década de a1980,
dos jurássicos Titãs passando pelo Paralamas do Sucesso e vários outros,
como os mineiros Skank e Jota Quest. Embora esses dois últimos tenham se dedicado a variações
rítmicas distintas (reaggaes, souls, canções, baladas e outros) a raiz instrumental do rock se mantém
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presente: guitarras, baixos elétricos e baterias. Exemplificam-se aqui as variações que o passar do
tempo foi dando à influência do ritmo em nossas terras, dentro dos direcionamentos de carreira de cada
banda e/ou artista.
Viola presente em trabalhos de rock: Os Mutantes, em 1969, na faixa “2001” (de Tom Zé); Secos
& Molhados, Aborto Elétrico e Legião Urbana - entre outras. Normalmente, a viola tem nos guitarristas
das bandas de rock bons aliados para demonstrar que é possível usar nossa violinha como solista ou em
arranjos de várias músicas.
Já entre os artistas solo, o baiano Raul Seixas, mesmo com toda a sua irreverência e variedade de
estilos de composições (bem dentro do que se pode definir como “conceito MPB”) foi apontado, por
muitos, como “o rei do rock brasileiro” durante a década de 1980. Falecido em 1989, Raul, com sua
irreverência criativa, gerou um grande número de fãs que o veneram até os dias atuais. Como
influências violeiras de Raul, destacamos aqui “Minha Viola”, claramente influenciada pelo jeito
simples do interior característico do mundo da viola, sendo inclusive utilizada nas gravações originais.
Outro destaque desta pesquisa é um dos seus maiores sucessos, a música “Capim Guiné”. Dentro
do estilo “maluco beleza” de narrar as coisas da vida, a canção narra uma situação muito comum entre
os violeiros urbanos de hoje em dia, ou seja, os que vivem nos grandes centros: comprar um sítio nas
redondezas das cidades grandes, a fim de poder reviver (ou, até, ter contato pela primeira vez) com um
pouquinho das coisas da terra. Plantar, criar animais ou simplesmente ter um local de descanso, longe
do barulho e da poluição.
Hoje em dia, alguns guitarristas resolveram efetivar essa troca, fazendo trabalhos de viola
voltados ao rock. Como citação, os paulistas do Matuto Moderno (Ricardo Vignini e Zé Helder) e o
mineiro Renato Caetano são exemplos de artistas que deixam bem claro a influência roqueira em seus
trabalhos. Porém, ao mesmo tempo, não deixam de cultivar as raízes mais profundas da viola, com
regravações e adaptações dos maiores sucessos caipiras (em versões bem ao estilo de rock,
naturalmente). O líder dos Matutos Modernos, Ricardo Vignini, atua também como produtor, estando à
frente de vários trabalhos de violeiros caipiras como Índio Cachoeira, num excelente serviço prestado
no sentido de perpetuar a tradição – ao mesmo tempo em que lança novas roupagens ao instrumento.
Músicas deste segmento: a compilação de “Minha Viola” e “Capim Guiné”, ambas de Raul
Seixas, registradas no terceiro CD da série João Araújo sobre a Pesquisa Viola Urbana, algumas faixas
do trabalho de Renato Caetano e os CDs “Moda de Rock”, de Ricardo Vignini e Zé Helder.
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VIOLA DOS LIVROS
Além do que já foi citado no segmento “Viola nos ‘causos’”,
a viola se faz presente de modo expressivo na literatura brasileira,
influenciando e sendo influenciada.
Como destaque, um dos maiores sucessos da literatura
brasileira, Grande Sertão: Veredas (a obra- prima de João
Guimarães Rosa) traz em seu tema central uma característica bem
comum ao folclore da viola. O narrador da história e personagem
principal,

Riobaldo,

cita

claramente

sua

mudança

de

comportamento dentro do grupo de jagunços após o evento que
ilustra certo “pacto” com uma entidade maligna. Esse tipo de
possibilidade de pacto é citado amplamente na cultura caipira,
denotando uma condição para que um violeiro possa ser elevado a
uma categoria superior de execução do instrumento. Faz parte de um folclore específico que a viola
apresenta, uma particularidade entre tantos outros instrumentos, que inclui também hábitos e
superstições como colocar chocalhos de cobra dentro das violas, fitas coloridas para enfeitar,
mandingas e simpatias diversas. Isto tudo também leva essa pesquisa a afirmar que a viola é o mais
brasileiro dos nossos instrumentos, dado o grande número de manifestações culturais que rondam a sua
e a nossa cultura.
Também não se pode deixar de citar o personagem “Jeca Tatu”, de Monteiro Lobato – embora
contestado por ser uma figura pejorativa do caipira. Polêmicas à parte, esta pesquisa considera que
personagens são personagens – e que o caipira, em si, sempre foi considerado ativo, esperto e
inteligente, como comprovam as inúmeras anedotas conhecidas, todas elas com certeza baseadas em
situações reais vividas até hoje no interior do País. Nesta visão, inclusive, Cornélio Pires
(contemporâneo de Monteiro Lobato) deixou vasta gama de amostras literárias.
Outros escritores expressivos também fazem alusão à viola em suas obras, como, por exemplo:
José de Alencar, em Guerra dos Mascates; Manuel Antônio Almeida, em Memórias de um sargento de
milícias; Raul Pompeia, em Uma tragédia no Amazonas; Castro Alves, no conto Cachoeira de Paulo
Afonso e inúmeros outros.
Ainda em destaque, a atuação de violeiros importantes como autores de textos: Paulo Freire,
Roberto Corrêa e Ivan Vilela (para citar apenas alguns) permeiam o mundo da literatura com obras
técnicas, romances e/ou homenagens muito respeitadas e bem escritas. Isso vem comprovar que viola
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pode dar, para a cultura brasileira, outros frutos além das composições e arranjos, que são específicos
da música.
Músicas deste segmento: “Serafim e Seus Filhos” (de Rui Mauriti e Paulo Jorge) - registrada no
primeiro DVD Viola Urbana, com participação especial de Renato Caetano, é uma alusão livre de um
possível paralelo entre a canção e trecho do já citado livro Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães
Rosa. Essa música também foi gravada, em versão diferente, no álbum Imaginário Roseano, de João
Araújo, Geraldo Vianna e Rodrigo Delage, que trata especificamente das prováveis influências de
obras de Rosa no repertório regional brasileiro.
Além dela, vários artistas gravaram músicas de viola inspiradas em obras literárias, com destaque
para algumas do LP “Canto Geral”, de Geraldo Vandré – uma referência de sonoridade importante para
as gravações sobre a Pesquisa Viola Urbana. Vandré compôs, em 1965, a trilha sonora do filme “A
hora e a vez de Augusto Matraga”, um conto de Rosa que faz parte do livro Sagarana.
VIOLA DE SAIA
Infelizmente, ainda são poucas as mulheres que
tocam viola – se comparadas ao número de homens que o
fazem. Na história, ficou famosa a atuação de Helena
Meireles (Campo Grande / MS -

13/08/1924 -

28/09/2005). Só reconhecida pela mídia em 1993, quando
foi eleita pela revista internacional Guitar Player como
uma das 100 melhores instrumentistas do mundo, essa
violeira é um caso raro também por sua área geográfica de
atuação artística: em depoimento para o trabalho “Violeiros do Brasil” (importante registro em livro e
DVD da paulista Míriam Taubkin, de 2009), Almir Sater afirma que, no Pantanal, ela foi a única
pessoa de quem ele já ouvira falar que tocava viola. Dona Helena praticava ritmos da sua região, como
chamamés e rasqueados, e tocou até falecer, já aos 81 anos.
Hoje em dia, pode-se destacar a atuação de Adriana Farias (componente do grupo Barra da Saia)
e Juliana Andrade (da dupla Juliana e Jucimara). Além da recente e inovadora formação da Orquestra
Viola de Saia, coordenada pela professora de viola Fabíola Mirela, de São Paulo (SP).
Músicas deste segmento: a canção “A Violeira” (de Tom Jobim e Chico Buarque) foi registrada
no terceiro álbum sobre a Pesquisa Viola Urbana. E, naturalmente, as obras das artistas citadas acima e
de várias outras são bons exemplos da maneira feminina de compor e tocar viola.
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VIOLA RELIGIOSA
Como já mencionado anteriormente nesta pesquisa,
a viola tem em seus mais antigos registros sua utilização
pelos jesuítas, logo no início da colonização, para atrair e
acompanhar cantigas religiosas, num começo de contato
visando à colonização. Acredita-se que, na mesma
medida, os jesuítas também tenham procurado aprender e
acompanhar as canções indígenas, a fim de cativá-los.
De qualquer forma, a viola no Brasil já começou
dentro da religião, continuando assim presente nas festas e manifestações folclóricas desde então, como
é facilmente comprovado nas folias de reis, congados, fandangos e similares. Isso graças ao esforço de
muitos (na maioria, anônimos) em preservar as raízes destes importantes movimentos culturais.
Amparada na fé do povo, a tradição da viola foi sendo preservada com estes movimentos.
Fazendo parte de seu folclore singular, este instrumento é um dos poucos que registra seu próprio
santo padroeiro (se considerarmos que o santo dos violeiros é o santo das violas, por adesão). O Beato
Gonçalo do Amarante, conforme conta a tradição popular, era um religioso que, preocupado com a
atuação profana das prostitutas, procurava induzi-las à dança, durante horas, até que não tivessem
condições físicas de exercer suas “funções”. Para essas danças, ele usava a viola como instrumento de
acompanhamento.
Essa pesquisa observa também que vários violeiros,
principalmente

os

mais

antigos,

mostram

um

comportamento com relação à viola semelhante ao dos
religiosos, ou seja, muitos a consideram como um
chamamento, uma missão - e não simplesmente um
instrumento musical, escolhido por profissão ou prazer. Na
devoção dos seguidores das folias de reis (a maior escola de
viola de que se tem notícia) muitos cultuam também a viola
com grande fervor e adoração. O único “senão” nessa coisa
bonita, proveniente de um povo culturalmente devoto e
fervoroso, seria o radicalismo. Amar a tradição não deve se
tornar motivo de desavenças e de não aceitação de novas
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tendências, até porque uma das características universais das religiões é o respeito e aceitação das
diferenças dos outros, como irmãos.
Também como já foi dito, isso faz parte do que aqui chamamos de “folclore da viola”:
características que a tornam um instrumento único em todo o mundo. Destacadas entre essas
religiosidades, o significado das famosas fitas coloridas (consideradas quase obrigatórias para enfeitar
as violas caipiras) apresenta pequenas variações entre as regiões brasileiras, sendo em geral
demonstrações de devoção a santos e à Trindade Divina, cada cor representando uma dessas entidades.
Corre também entre os entendidos que o violeiro que fez o famoso “pacto” levaria uma fita na cor
preta, porém escondida dentro do bojo da viola...
Músicas deste segmento: cantigas do folclore recolhidas e adaptadas por artistas urbanos,
normalmente das manifestações de folias, congados, catopês, marujadas e outras. A faixa “Viola
Folclórica”, registrada no primeiro álbum e detalhada no segmento homônimo desta pesquisa, é
exatamente assim. Para o terceiro álbum, está prevista a gravação de “Eu, a viola e Deus” (de Rolando
Boldrin) e/ou “Folia de Reis” (de Chico Anísio e Arnaud Rodrigues) que fez parte da série televisiva
“Caetano e os novos baianos”, apresentada na Rede Globo entre os anos 70 e 90. Embora nascida num
trabalho musical voltado ao humorismo, a bela canção parece ter ganhado vida própria, sendo poucos
os que consideram (e conheçam) a característica satírica de sua origem. Afinal, é tudo uma questão de
fé: “...alegria em nome de Cristo, porque Cristo foi o Rei dos reis...”
VIOLA DE BEIRA D’ÁGUA

Morando ou não em grandes cidades, parece que violeiro gosta de pescar – analisando-se de
maneira geral. Várias são as composições com a temática dos rios, lagoas, canoas e afins no
cancioneiro de viola, desde sempre. A explicação talvez possa estar na letra de um dos grandes
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sucessos caipiras, “De papo pro ar” (de Joubert de Carvalho e Olegário Mariano): “... e vem a saudade,
me atormentar... eu me vingo dela, tocando viola de papo pro ar!”. Ou nas palavras de Luiz Gonzaga e
Zé Dantas, em “Riacho do Navio”: “...sem rádio nem notícias das terras civilizadas!...”.
Das melhores opções de lazer (e também de inspiração para tocar e compor) é juntar amigos,
viajar para a beira de um rio (ou lago, ou ribeirão, ou córrego, ou até mesmo o mar...). Fazer uma boa
pescaria, pegar um peixe, prepará-lo e comê-lo ali mesmo nas margens e tocar viola enquanto espera...
Ou tocar o tempo todo, afinal o que não falta é “mote” para tocar viola num programa destes.
Entre os atuais, duas das maiores influências da viola não negam suas fugidas para beiras
d’águas: Tavinho Moura e Almir Sater, amigos violeiros declarados, são também unânimes no amor às
pescarias. Seja no Pantanal (Mato Grosso do Sul), na Barra do Guaicui (encontro do Rio das Velhas
com o São Francisco, em Minas Gerais) ou em qualquer outro lugar de boa pesca. Respectivamente,
Almir e Tavinho mantêm propriedades nas duas localizações citadas acima, e podem aproveitar o
potencial pesqueiro delas. Já declararam em diversas entrevistas essas suas paixões, inclusive com
relatos de pescarias juntos.
Outro que também declara a mistura de viola e pescarias é Paulo Freire, embora de maneira mais
comedida e indireta. Ao fazer questão de afirmar que foi aprender a tocar viola na região do Rio
Urucuia (sertão de Minas Gerais), deixa claro que esse “laboratório” foi feito não só por meio de
observar e tocar junto dos mestres violeiros da região, mas também se misturando aos hábitos diários
deles... Ora, afinal de contas, Paulinho: o que os ribeirinhos mais fazem, na beira de um rio como o
Urucuia?
Músicas deste segmento: “Cantiga de Beira
D’água” (de Cirlan e Paulo César Pinheiro) está no
segundo álbum e no primeiro DVD, sendo exemplo
também para o segmento “Viola nas Vozes”; a
citada “De papo pro ar” não foi registrada ainda nos
trabalhos da pesquisa, porém aparece como música
incidental nas apresentações, durante a execução de
“Vide Vida Marvada” (de Rolando Boldrin). “Riacho do Navio” (de Luiz Gonzaga e Zé Dantas) junto
com “Sobradinho” (de Sá e Guarabyra) estão previstas para registro no terceiro álbum – e igualmente já
fazem parte do repertório dos shows.
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VIOLA DAS ORQUESTRAS
Grupos de pessoas tocando viola juntos, fora das
manifestações religiosas, é um fato relativamente novo
na história da viola e, com certeza, foi beneficiado por
fatores

provenientes

da

urbanização

(troca

de

informações e contatos, facilidades como telefones,
veículos, estradas, etc.). Na tradição caipira antiga, o
violeiro “dominava” (por assim dizer) a sua região,
sendo sempre considerado o “maior violeiro do mundo” – pelo menos, no mundo correspondente
àquela cidade ou arraial. Isto naturalmente gerava certa falta de intercâmbio... Havia poucos violeiros
que transmitissem seus conhecimentos (desenvolvidos praticamente por conta própria) para outros
além de seus filhos e parentes próximos. Exceção também aos raros encontros entre violeiros de
regiões próximas, quando aconteciam excelentes desafios de viola. Isso contribuiu para perpetuar a
prática de viola, porém em níveis pequenos de evolução e multiplicação do aprendizado.
Já nos dias atuais, as assim chamadas “orquestras de viola ou de violeiros” são ótimos canais para
a proliferação de seguidores do instrumento e de divulgação da cultura. Aprendendo e se apresentando
juntos, vários e significativos “novos talentos” vêm se revelando, uma vez que o aprendizado é muito
mais proveitoso em grupo, pelas trocas de experiências e incentivos.
A primeira orquestra de que se tem notícia foi a Orquestra de Violeiros de São Paulo, fundada
por Gedeão da Viola. Destaca-se no Brasil, hoje em dia (entre várias) a atuação da Orquestra
Paulistana, fundada em 1997 por Rui Tornese e ainda, pela alegria do acontecimento, orquestras como
a feminina Viola de Saia (citada no segmento homônimo) e o Grupo de Viola Gaúcha. Estas vêm
demonstrar um crescimento em áreas de atuação (feminina) e regiões do País (Sul) onde não eram
conhecidos, até então, movimentos em torno da viola. “Evoé, jovens à vista!” (como diria Francisco
Buarque de Holanda).
Músicas deste segmento: é tradicional do repertório das orquestras de viola o registro de grandes
sucessos caipiras, talvez até pela dificuldade em executar um repertório que agrade a tantos
componentes. Já com os grandes sucessos o consenso é geral. Os trabalhos em DVD da Orquestra
Paulistana merecem destaque, dada sua qualidade e o alto grau de dificuldade da realização de
gravações desse porte.
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VIOLA CONSCIENTE
Com a modernidade, os novos adeptos do instrumento trazem
novas posturas com relação à música, de maneira geral. A devoção
religiosa, a obrigação de se manter uma tradição familiar ou até a falta
de alternativas não são mais os únicos motivos que levam pessoas a
procurar aprender o instrumento e a ter contato com a sua cultura
específica.
Acredita-se que esteja havendo um movimento de conscientização
da necessidade de valorização das coisas nacionais, livres das
imposições, perseguições e pejorativismos de outrora. Através da
redescoberta da bela sonoridade do instrumento, feito cada vez mais com apuro e qualidade e tocado
cada vez mais por músicos talentosos, a viola vem conquistando de vez um espaço que sempre deveria
ter sido seu – e conseguindo a adesão crescente de um público dedicado.
Filhos e netos de pessoas oriundas do meio rural, que foram viver em centros maiores, não mais
se intimidam pela realidade de suas raízes, nem pelos costumes dos antigos – assim como toda uma
nova geração de artistas que se dedicam ao aprendizado de viola.
Não existe mais nenhuma vergonha em se dedicar a um instrumento (e uma cultura) que já foi só
caipira. Herdeiros da sábia esperteza dos antigos, novos defensores da velha cultura sabem o que estão
fazendo, e se orgulham disso.
Que seja cada vez mais firme e divulgada essa postura, de valorização da cultura nacional. E que
possa ser este o definitivo caminho para um novo Brasil. Que a
consciência do significado de versos como “... se farinha fosse
americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada!...”
possa nos levar a um futuro melhor...
E principalmente com muita viola: o mais importante instrumento
para a cultura brasileira em todos os tempos!
Música deste segmento: “Nóis é jeca mais é joia”, de Juraíldes da
Cruz – a ser registrada no terceiro álbum sobre a Pesquisa Viola Urbana.
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VIOLA PESQUISADA
Uma característica praticamente unânime entre os praticantes da viola, contando com as
facilidades de publicação e divulgação atuais (sobretudo pela internet) é a de serem multiplicadores de
informações gerais sobre o instrumento.
Essa é uma condição muito diferente da que se tinha nos tempos antigos, de quando vem a
origem da viola... Quem hoje se atreve a buscar dados concisos muitas vezes se depara com a grande
falta deles, quanto mais longe se embrenha na procura pelos tempos passados.
Violeiros professores-doutores, como Ivan Vilela, Roberto Corrêa e outros, são os verdadeiros
pesquisadores, e colecionam muitas informações raras, pelas suas atuações dentro do meio acadêmico
e, sobretudo, pelo interesse e dedicação próprios às coisas da viola.
Porém, praticamente todo violeiro se dispõe a repassar informações sobre este que é um
instrumento com uma grande variedade de histórias interessantes, possuindo inclusive um “folclore”
particular, conforme se discorre nesta pesquisa em segmentos como “Viola Folclórica”, “Viola na
Religião” e outros.
Muitas vezes de maneira informal, essas “pesquisas” vão levando a público e deixando registrado
de várias maneiras (como encartes de CDs, entrevistas, blogs, sites, etc.) a história desse importante
instrumento.
Penso que a Pesquisa Viola Urbana é mais uma dessas
ações, de muita dedicação, carinho e amor à nossa cultura
brasileira. E viva a viola!

João Araújo
Músico, produtor, gestor cultural
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REFERÊNCIAS DA PESQUISA
BIBLIOGRÁFICAS:
AMANCIO, Geraldo – De Repente Cantoria – ED. Premius, CE, 2013
ANCHIETA, José de – Informações, Fragmentos, Históricos e Sermões – Ed. Civilização, RJ, 1933
ANGELIM – Uma Viola Rio Abaixo – Thesaurus Editora, DF, 2014
BUDASZ, Rogério – A Música no tempo de Gregório de Mattos – Artes UFPR, 2004
CÂMARA CASCUDO, Luís da – Dicionário do Folclore Brasileiro – Ediouro, RJ, 1954
CARDIM, Fernão – Narrativa Epistolar de uma viagem e missão jesuítica – (Cartas Jesuíticas)
CORRÊA, Roberto Nunes – A Arte de Pontear Viola – Edição do autor, DF, 2002
COUTO, Domingos do Loreto – Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco – Bib. Nacional, RJ, 1904
DOSSIE IPHAN – Modo de fazer Viola de Cocho – DF, 2005
DOSSIE IPHAN - Samba de Roda do Recôncavo Baiano – DF, 2006
HORTA, Carlos Felipe – Téo Azevedo, um poeta cantador – Ed. Letras & Letras, SP, 2014
HOLLER, Marcos Tadeu – Os Jesuítas e a Música no Brasil Colonial – Ed. Unicamp, SP, 2010
LISBOA JÚNIOR, Luiz Américo – 81 Temas da MPB – Agora Editoria Gráfica, BA, 2000
_______________________ – MPB em Textos – Via Literatum, BA, 2008
NEPOMUCENO, Rosa - Música caipira: da roça ao rodeio - Editora 34, SP, 1999.
NÓBREGA, Manoel da – Cartas do Brasil – Oficina Ind. Gráfica – RJ, 1931
PIMENTEL, Alexandre / CORRÊA, Joana – Museu Vivo do Fandango – Caburé – RJ, 2006
RENNÓ, Adriana de Campos – Violando as Regras... – Ed. Arte e Ciência, SP, 1999
RIBEIRO, José Hamilton – As 270 maiores modas de todos os tempos – Ed. Globo, SP, 2006
SANT’ANNA, Romildo - A moda é viola: ensaio do cantar caipira - Ed. UNIMAR, SP, 2000
SARDINHA, Vitor – Orquestras de Corda Madeirenses – Sec. Regional de Cultura, Funchal, 2012
TAUBKIN, Myriam – Violeiros do Brasil – Editora do autor, SP, 2008
TINHORÃO, José Ramos - História Social da Música Popular Brasileira – Editora 34, São Paulo, 1998
TESES E DISSERTAÇÕES:
BALLESTÉ, Adriana Olinto – Viola? Violão? Guitarra? – Doutorado, UNIRIO, 2009
CASTAGNA, Paulo - O estilo antigo na prática musical religiosa dos séculos XVIII e XIX – Dout, SP, 2000
CORREA, Roberto - Viola Caipira, das Práticas Populares à escritura da arte – Doutorado, SP, 2014
DIAS, Saulo Sandro Alves – O processo de escolarização da viola caipira... – Doutorado, SP, 2010
FERRER, Marcus de Araújo – A viola de 10 cordas e o choro – Doutorado, UNIRIO, 2010
HOLLER, Marcos Tadeu - A música na atuação jesuítica na América (1549-1759) - Dout. – UNICAMP, 2006
LIMA, Edilson Vicente de – A Modinha e o Lundu: dois clássicos nos trópicos – Doutorado, SP, 2010
NOGUEIRA, Gisela Gomes Pupo Nogueira – A viola com anima – Doutorado, SP, 2008
VILELA, Ivan – Cantando a Própria História – Doutorado IPUSP, 2011
ALMEIDA, Renato Teixeira – Viola dez Cordas: Entre a Tradição e a Contemp. – Mest., UFMG, 2013
CARDOSO, Bruno Aragão – A Viola Embaixatriz de Renato Andrade – Mestrado, UFMG, 2012
CASTRO, Renato Varoni - O Violão substitui a viola de arame na cidade do RJ – Mestrado, RJ, 2007
MALAQUIAS, Denis Rilk – O pagode de viola de Tião Carreiro – Mestrado, Univ. Goiânia, GO, 2013
PEREIRA, Vinícius Muniz – Entre o Sertão e Sala de Concerto – Mestrado, UNICAMP, SP, 2011
PESSOA, Almir Júnio – Improvisação à Viola Caipira – Mestrado, Univ. Fed. Goiás, 2016
PINTO, João Paulo do Amaral – A viola caipira de Tião Carreiro – Mestrado, UNICAMP, SP, 2008
SCHAFHAUSER, Lucas Guilherme – Viola caipira no Brasil... - Mestrado, UTFPR, 2018.
WITTMAN, Luiza Tombini – A música nos primeiros anos de presença jesuítica – Mestrado, UNICAMP, 2013
ARTIGOS:
Alceu Mainard de Araújo - série de artigos "A Viola Cabocla" (1958)
Augusto Meyer – análises de livros na Revista Brasileira do Folclore 31 (1971)
Alice Faria Signes – “Apóstolos Divinos ou da Coroa – Jesuítas no Brasil e Paraguai” (2014)
Carlos Poyares – “História da Seresta” (2005)
Diogo de Souza Brito – “A Série Vermelha de Cornélio Pires” - ANPUH (2011)
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(Editorial do blog Ideias de Gestão) – “Keith Richards e a Viola Caipira” (2015)
(Editorial do site Clube do Violeiro Caipira) – “Projetos” e “Relação de violeiros” – (2011)
Eric Martins – “Sobre as afinações de viola” – (2009)
Fernando César Caselato – “As técnicas usadas por Tião Carreiro no pagode...” – (2012)
Ivan Vilela - "O Caipira e a Viola Brasileira" (2004) e "Vem Viola, vem cantando..." (2010)
João Araújo – “Pesquisa Viola Urbana” (em publicação desde 2005 pelo site www.violaurbana.com)
João Paulo do Amaral Pinto – “A música caipira e o advento do disco”– (2014)
João Romano Torres – “Pombal, o grande Estadista” – (2010)
José Geraldo Vinci de Moraes – “Rádio e Musica Popular nos Anos 30” – Revista UNESP (1999)
José Veríssimo – “Estudos Brasileiros – Amazônia” – Revista Brasileira de Folclore 29 – (1961)
Júnior da Violla – “A Evolução da Guitarra à Viola” e “Viola de 12 Cordas” (2015)
Márcia Taborda – “A Viola de Arame – origens e introdução no Brasil” – Revista “Em Pauta” – (2002)
Norton Dudeque – “O Violão no Brasil” (1958)
Paulo Castagna – “A música como instrumento de catequese nos Séculos XVI e XVII” (1994)
Rossini Tavares – “Estudo sobre a Viola” – Revista Brasileira de Folclore 08 (1964)
DVDs:
“Mestres da Viola” (Documentário da ANVB – MG);
“I Seminário Nacional de Viola Caipira” (Documentário da ANVB – MG);
“Viola de Cocho – Patrimônio Brasileiro” (Documentário IPHAN / MINC)
“Viola Caipira” (Documentário do Centro Prod. Cultural e Educativa da Univ. de Brasília / DF)
“A viola – História, Resistência e Transformação” (TCC Universidade Federal de Viçosa / MG)
“Dona Helena – o Legado da Dama da Viola em Cordas” (Documentário SESC Pres. Prudente / SP)
“A Moda é Viola” (Filme de Reinaldo Volpato – Taus Produções Audiovisuais – SP)
“Violeiros do Brasil” (Documentário de Myriam Taubkin e Sérgio Roizenblit - SP)
“Memorial Goiá – o poeta ainda vive” (Documentário Fundamec / Governo Minas Gerais / MINC)
“Prêmio Rozini de Excelência da Viola” (edições 2010 e 2013 – Viola Urbana Produções / MG)
CDs:
(em função do grande número de títulos, não foram listados aqui os mais de 700 CDs pesquisados para
referência sonora e exemplificações de toques de viola de artistas do Brasil e Portugal).
SITES INTERNET:
www.iphan.gov.br - www.cnfcp.gov.br - www. wikipedia.org - www.violaurbana.com www.jesuitas.com.br - www.ibvc.org.br - www.clubedovioleirocaipira.com.br - www.cliquemusic.com.br www.mpbnet.com.br - www.violatropeira.com.br - www.sesc.com.br/portal/site/sonorabrasil www.robertocorrea.com.br - www.sombrasil.com.br – www.voaviola.com.br - www.ericmartins.mus.br www.mvhp.com.br - www.music.art.br - www.dicionariompb.com.br - www.musicexpress.com.br www.violacaipira.com.br - www.violatropeira.com.br - www.orquestradeviola.com.br www.revistaviolacaipira.com.br - www.brasilfesteiro.com.br - www.violaecantoria.com.br www.juniordaviolla.com.br - www.direcaocultura.com.br - www.paulofreire.com.br - www.redestv.com.br
- www.unicamp.br - www.clubedaviola.vila.bol.com.br - www.paginadamusica.com.br www.tiaocarreiro.com.br - www.tvcultura.com.br - www.chicolobo.com.br - www.fernandodeghi.com.br www.redeminas.com.br - www.alomusica.com.br www.culturaspopulares.com.br www.fernandosodre.com.br - www.dicionariompb.com.br - www.boamusicaricardinho.com.br www.lucianoqueiroz.com - www.violeirosdobrasil.ning.com.br - www.voaviola.com.br www.mpbnet.com.br - www.ivanvilela.com.br - www.acervoorigens.com.br www.oviolaomandriao.mus.br
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João Araújo é músico, produtor e gestor cultural. Nascido em Contagem / MG, o criador da
“Pesquisa Viola Urbana: a influência da viola na Música Brasileira”, idealizou, produziu, coordenou
e lançou sobre o tema quatro CDs (2005, 2008 e 2015 – cantado e instrumental) e dois DVDs (2010 e
2015). Faz shows, palestras e participações em mídias de várias partes do Brasil – além de intensa
atividade nas redes sociais, com projetos coletivos como “Prêmio de Excelência da Viola”, “Violas
pela Paz”, “Para Gostar de Viola”, “Violas pelo Brasil” e outros.
Desde 1979 no aprendizado da música, produziu a atuou como artista também em vários outros
produtos fonográficos próprios num total de 13 CDs e 05 DVDs na carreira até 2018 – além de mais de
uma centena de projetos de terceiros como gestor / produtor. Desde 2004, em seu portal
www.violaurbana.com disponibiliza informações completas sobre os produtos, trechos para audição,
atualizações da Pesquisa Viola Urbana e muito mais. Publicou em 2012 o livro “João Pança: pedrinhas
de ouro que só faltou Dr. Rosa contar...”.
Em 2015 lançou a público a ideia de batalhar pelo reconhecimento da Manifestação Musical
relacionada à viola como Forma de Expressão válida ao Registro de Patrimônio Imaterial, tendo neste
ano alimentado de dados os requerimentos no Estado de Minas Gerais (reconhecido em 2018), em 2017
o requerimento junto ao IPHAN (para o âmbito nacional) e em 2018 o requerimento pelo
reconhecimento municipal da cidade de Belo Horizonte (MG) – os dois últimos ainda em estudos pelos
órgãos responsáveis.
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