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"A DUALIDADE HISTÓRICA DA VIOLA"
(Reflexão introdutória da série “VIOLAS PELA PAZ” - de julho de 2017)
Penso ser fato conhecido e aceito por todos que a viola, tanto no Brasil quanto em Portugal, sempre navegou
bem "entre o Sagrado e Profano", ou seja, a viola era bem aceita tanto nas festas religiosas quanto nas festas
populares, atuava tanto na corte quanto no meio do povo.
Afirmo que até os dias atuais segue essa "des-paridade" (se me permitem inventar o termo), ou seja, o dúbio
continua presente... Por exemplo, há até quem duvide que a nossa viola tenha vindo de Portugal, apesar dos
vários registros históricos e defesas dos estudiosos... Já me disseram isto de maneira séria, compenetrada –
mas sem comprovações, infelizmente.
Vejamos alguns exemplos:
O instrumento divino, das folias e festas folclóricas ligadas à religião, também é, ao mesmo tempo, manancial
de histórias de "pactos para se tocar melhor”;
O instrumento considerado por muitos como “de serviçais” também foi tocado por moças na corte, padres e,
no século XVIII, saiu do Brasil para ser atração em Portugal, onde o mulato Domingos Barbosa tocou modinhas
e lundus com grande sucesso;
Vários historiadores defendem que durante os séculos de difusão da viola por todo o Brasil - que começou em
lombos de animais com viajantes como tropeiros, bandeirantes e outros desbravadores similares – apareceu a
figura do “melhor violeiro do mundo” em cada região, em cada arraial – e que estes só repassavam seus
conhecimentos de viola a um “possível futuro herdeiro”, apenas mais perto do final da vida. Isto, segundo os
historiadores, explicaria a criativa quantidade de afinações e toques diferentes (um verdadeiro tesouro
cultural, na minha opinião) que foram sendo criados para que outros violeiros, concorrentes, não pudessem
“copiar” dos “melhores”.
Cornélio Pires (que nem tocava viola, mas foi dos mais importantes produtores do gênero) foi criticado por
levar a viola para o disco - e, portanto, ao "mundo" - a partir de 1929. A principal crítica era que, para "caber"
nos discos, as longas modas-de-viola tiveram que ser limitadas a cerca de 4 minutos de duração;
No “mundo das duplas” pouco se valoriza publicamente os violeiros "solteiros", os solistas, cantadores ou que
tocam música só instrumental (sem canto). Na época de Tião Carreiro (o genial inventor do Pagode de Viola),
seu conterrâneo Renato Andrade – muito menos lembrado - levou sua viola solo a mais de 36 países pelo
mundo, tocando de tudo, inclusive peças eruditas que relia com muita maestria...
(Um raro parêntese nessa dualidade talvez seja Bambico, que tocava muito e também cantava, bom de estúdio
e de palco, vários ritmos, sozinho, em dupla... É menos famoso ao público em geral, mas muito respeitado por
todos que procuram saber a fundo sobre a viola).
Com os solos de Heraldo do Monte em "Ponteio" (Edu Lobo e Capinam) e, sobretudo, em "Disparada" (Geraldo
Vandré e Théo de Barros), nos festivais da década de 1960, a viola "fica famosa" e logo é criticada por várias
duplas como em "Viola Cabocla" (Tonico & Piraci) - que começa com "não era lembrada, veio para a cidade
sem ser convidada..." e termina com "... voltou pro sertão, trazendo a medalha." – provocações claramente
sem sentido, pois a viola historicamente sempre esteve também (e até antes) nas cidades e não há motivo para
haver uma “competição” passível de se ganhar “medalha”...
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Veio o fenômeno Almir Sater das novelas (criticado pelos mais radicais por tocar coisas “estrangeiras” com
viola) e depois veio a apropriação feita pela música conhecida por "Sertaneja Universitária", inspirada no
country estadunidense, que abandonou a viola mas que nos últimos tempos tem voltado com ela aos seus
trabalhos (estes, criticados por muitos do meio violeirístico)...
Sem querer me aprofundar em questões espinhosas, nem questionar motivos individuais (até porque respeito
e conheço quase todos), mas não creio ser coincidência as notórias “distâncias estratégicas” normalmente
mantidas entre vários violeiros e violeiras “de maior destaque”, tanto no âmbito regional quanto nacional: não
costumam fazer projetos juntos, não se apoiam mutuamente, não citam publicamente os nomes uns dos
outros...
Há, inclusive, dois programas sobre viola em rede nacional que disputam o mesmo público, ambos com
preferência pelos trabalhos de duplas – só que neste caso a concorrência entre as duas redes de TV justifica
não se falar de programas concorrentes “no ar”... Mas só a dualidade histórica da viola, para mim, explica a
“não troca mútua” de convidados enquanto artistas ligados à viola, independente de suas atuações e
aproximações com outros programas de TV “concorrentes” (lembrando que para qualquer programa de TV a
presença de um convidado de destaque sempre ajuda a aumentar a audiência, que normalmente é a principal
meta).
Enfim...
Normalmente, o que ganha notoriedade é criticado e muitas vezes também rebate às criticas, criticando de
volta. Penso que, se formos pensar bem, é assim também na política, na religião, nos esportes... Também
penso que é assim até entre homens x mulheres (ou seja, em todos os lares de todo o mundo, a vida toda). Em
todos os tipos de relacionamento citados há exemplos históricos de quem opta por ser um pouco mais
tolerante com as diferenças para crescer.
Concluo que diferenças existem e sempre existirão questões, pontos de vista divergentes. O modo como
escolhemos tratar disso, sobretudo em público, é determinante para promover paz ou ódio - lembrando que
hoje em dia, com a internet, temos a possibilidade de se estar "em público" 24 horas por dia na palma das
nossas mãos, nas nossas casas, escritórios...A partir do tratamento de cada um com as questões da viola,
acredito ser possível evoluirmos a ponto de darmos exemplo ao resto do mundo. Utopia? Talvez. Hipocrisia?
Ora... é óbvio que no "mundo das diferenças" alguém há de pensar diferente de mim quanto a isto. Faz parte!
Mas vamos conversar a respeito, com respeito? Que tal criticar com cuidado? Que tal continuarmos pensando
que estamos certos sim, não mudar nossa opinião - mas aceitar que o outro possa pensar diferente e tratar
com respeito, talvez, até, por “caridade”? Se o outro está “errado”, que tal tentar ser paciente “até que ele
evolua” - mesmo sabendo que isso pode demorar muito? Que tal seguir o exemplo de tolerância dos grandes
mestres?
Pelo fim das "brigas" na internet e fora dela. Fim das ofensas, das acusações, dos duplos sentidos, dos
sarcasmos, das palavras mal escolhidas. Continuemos as ponderações e defesas de opinião e de espaços, sim, é
direito: mas com um pouco mais de respeito, com compreensão.
Começo por mim - um sarcástico de nascença que usou e abusou da atitude às vezes covarde da internet para
indiretas e outras coisas ruins - mas cuja violência dos últimos dias feriu seriamente, a ponto de criar e investir
nessa campanha e de querer praticar uma mudança profunda nas minhas atitudes.
Em seguida, vou ao "meu quintal": o mundo da viola, onde estou de certa forma inserido mas sou "diferente"
da maioria em meu tipo de atuação. Onde vejo existirem grandes diferenças não discutidas em público já há
alguns anos, preconceitos e brigas que penso que só causam mal à própria viola, sobretudo o que chega à
opinião pública.

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

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

Dou minha contribuição, tento fazer algo pela paz. Convido os demais. Estarei também muito atento às minhas
próprias atitudes. E torcendo para que outros possam aderir ao exemplo e ao apelo.
Quiçá, com o tempo, o mundo da viola tenha coragem de fazer e de dar exemplo público ao mundo, o mundo,
o mundo todo. Acredito que, lá no fundo, tenhamos uma raiz forte para nos guiar, que são os princípios
conhecidos como “caipiras” (de honestidade, de respeito, de comunhão, de mutirão...). Se agarrados a esta raiz
forte é questão de podar alguns galhos mais rebeldes em cada um de nós. Tenho fé no ser humano. E amo a
viola.”

"EM DUPLA" ou "SOLO"?
(Reflexão da corda Requinta – Violas pela Paz, julho 2017)
No mundo caipira, sem dúvida, as duplas prevalecem. Há inclusive um programa de TV específico e
especializado em abrir espaço para duplas caipiras, sobretudo as menos conhecidas deste país: é "Brasil
Caipira", produzido e apresentado por Luiz Rocha há décadas. Já no programa comandado por Inezita Barroso "Viola, Minha Viola" não havia a exclusividade de duplas, mas houve predominância destas.
Também em duplas, há a predominância da formação na chamada música "Sertaneja Universitária" visto ser
uma adaptação partida das antigas duplas caipiras (citado em outras de nossas reflexões). Apenas nos últimos
tempos vemos aparecer cantores e, mais recentemente, cantoras “solo” nesse segmento "romântico", onde há
sempre espaço para novas variações com marketing muito bem pensado e aplicado.
Por outro lado, o da história mais a fundo, em todos os tempos o "cantar em dupla" é um costume que vem,
como outros costumes, da Idade Média, dos tempos dos arautos, bardos e menestréis. Um importante detalhe
técnico musical é que desde esses tempos remotos, literaturas indicam que os duetos eram em intervalos de
terças (como os de hoje em dia) com poucas variações em quintas e sextas.
Também vem da Idade Média os "cantares": de mal-fazer, de amigo e de amor (que nos tempos modernos
seriam similares às serenatas), a "moda" (relatos longos sobre as novidades dos reinos), o uso de instrumentos
cordofônicos similares ao alaúde (“Ud”) e da guitarra latina (ambos de 10 cordas) e muito mais do que vemos
hoje em dia, trazidos pelos portugueses até nós.
Já na história da viola no Brasil, nos primeiros séculos antes da cultura caipira existir, a predominância foi da
viola acompanhada do canto. Os primeiros violeiros tocavam modinhas e lundus. Mas os negros "barbeiros" (e
dentistas, não nos esqueçamos), das origens do chorinho, usavam a viola como solista instrumental, junto a
outros instrumentos.
Na década de 1960 já se registram discos de viola instrumental inclusive com música escrita, enquanto são
"disparadas" para todo o Brasil canções com solos de viola nos Festivais. No auge das duplas caipiras, o solista
Renato Andrade correu o mundo em salas de concerto, tocando "de tudo" em cerca de 60 cidades de 36 países
estrangeiros, com o apoio do Itamaraty.
Nos dias atuais, grandes violeiros solistas, cantadores acompanhados de viola, orquestras e duplas caipiras de
raiz fazem belos trabalhos com a viola, conquistando e maravilhando novos e antigos públicos.
Todo trabalho de alto nível conquista seu espaço e eles são, em minha opinião, orgulho para a viola brasileira,
dignos de serem mostrados ao mundo todo - mundo este que afirmo também estar pronto e ávido para
consumir esse produto nobre e exclusivamente brasileiro. A “barreira da língua” é um fato, mas não proíbe a
música cantada fora do país. Lá fora, cada vez mais se vê a nossa cultura como riqueza, com muito respeito, da
forma como ela é – por que não nós também não podemos vê-la assim, seja cantada ou instrumental?
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Em dupla ou solo, instrumental ou acompanhada de canto, penso que a viola é um potencial econômico,
turístico e cultural ainda muito pouco explorado pelos brasileiros... mas a cultura é viva, as coisas vão
acontecendo e vamos acompanhando... E vamos proseando...

"TIÃO, RENATO OU BAMBICO"?
(Reflexão da corda prima– Violas pela Paz – julho 2017)

É bem comum na cultura brasileira querer-se apontar "o melhor de todos os tempos", "o rei" disso ou daquilo.
Não poderia ser diferente com o mundo da viola.
Entre os mais citados, Tião Carreiro (cuja dupla mais marcante foi com Pardinho) é o mais famoso, mas
conhecido no universo da música caipira raiz, no mundo da viola. Genial, criou e difundiu o famoso ritmo
"pagode de viola" (alcunha dada por Teddy Vieira) - uma novidade, portanto, na música caipira da época, hoje
seguida por centenas de violeiros pelo Brasil. Sem dúvida alguma, o ritmo conhecido da viola caipira a partir da
década de 1960.
Contemporâneo e conterrâneo de Tião, bem menos lembrado pelos caipiras, mas muito referenciado pelos
que gostam de estudar a história da viola, Renato Andrade não cantava, só solava. Dá a impressão - para quem
o viu tocar ao vivo e pra quem vê seus vídeos - que poderia tocar o que quisesse na viola. Com auxílio do
Itamaraty, viajou por cerca de 36 países pelo mundo se apresentando em salas de concerto, mostrando a viola
brasileira em vários de nossos ritmos de raiz e em peças eruditas também. Não me lembro de ter gravações
dele tocando pagode de viola - mas penso que se quisesse tocar, tocaria com maestria, como tudo que fazia...
Ainda na mesma época, um que considero o “oásis da aceitação geral”: o também genial Bambico: especialista
em gravações em estúdio, tocava sozinho e tocava e cantava em dupla e também parece que conseguiria tocar
o que quisesse na viola. Respeitado e referenciado por todos. Sua peça mais famosa, o "Brincando com a
Viola", curiosamente, a meu ver, tem muito a ver com um chorinho... Mas sua participação mais característica
junto aos caipiras lhe resguarda hoje a lembrança constante de seu nome e de suas peripécias com o
instrumento.
Quem foi o melhor? Claro que não vou me meter numa furada destas... Não vejo importância em fazer tal
eleição. Entre outros aspectos de suas genialidades, um é importantíssimo para a música de raiz de hoje, outro
é importantíssimo pela difusão que proporcionou para a viola dentro e mais ainda fora do país, outro é
importantíssimo, entre outras coisas, para a alta qualidade de gravações deixadas para a posteridade e ainda, a
meu ver, para servir como um dos maiores exemplos de genialidade com versatilidade.
Isto sem contar Almir, Tavinho, Gedeão, Goiano, Ivan, Roberto... uma dezena de novos valores que surgiram
nas últimas décadas com altíssimo nível...
Todos são orgulho para a viola e para o Brasil.
Eu só queria que os três primeiros citados estivessem vivos hoje para eu tentar montar um show com os três
no palco ao mesmo tempo, tocando, cantando, deliciando a todos. Com muita PAZ.
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"TRADICIONAL" ou "INOVADOR?"
(Reflexão da contra-requinta – “Violas pela Paz”, julho de 2017)
A maior vertente da viola no Brasil está entre os defensores da cultura caipira. Termos como "tradição" e "raiz"
são citados constantemente, remetendo a músicas "mais antigas" - se considerarmos "antigo" o que vem de
cerca de 120 anos atrás, num país com mais de 500 anos de existência.
Basicamente, dos tempos de "Tristeza do Jeca" (composta por Angelino de Oliveira em 1918) ou talvez um
pouco antes, com o despertar de Cornélio Pires aproximadamente em 1914, passando pelo modelo de
interpretações de "Tonico & Tinoco" (década de 1930) e outros até o fenômeno do Pagode de Viola (criado em
1959), temos os limites de um repertório que define um gênero (ou um estilo) dos mais admirados e
defendidos no país relacionado à viola - normalmente acompanhada de violão e canto em duetos terçados.
Trazem belas histórias da temática do homem do campo, dos ensinamentos das coisas da vida. Uma belíssima
parte da nossa música, em ritmos como modas-de-viola, cururus, cateretês, toadas, canções, guarânias e
outros, além do já citado e mais famoso, o pagode de viola.
O atual "inovadorismo" da utilização da viola em outros estilos também pode ser questionado, posto que já
existisse comprovadamente pelo menos desde o século XVII, acompanhando modinhas e lundus e,
paralelamente à vertente caipira, em 1922, Jararaca & Ratinho já faziam sucesso com suas emboladas
nordestinas.
Os violeiros Julião, Bambico, Heraldo do Monte e acima de tudo Renato Andrade já faziam seus instrumentais
em diversos ritmos na década de 1960, quando ainda houve até um "Concertino para viola brasileira e
Orquestra" e outras execuções eruditas como o CD “Bach na Viola Brasileira” – ambas iniciativas do maestro
Theodoro Nogueira e do violonista Geraldo Ribeiro.
Tivemos ainda a viola nos Festivais da Canção de MPB (músicas "Ponteio", "Disparada" e outras), culminando
com o fenômeno Almir Sater, que a partir dos anos de 1980 aparece tocando muito bem vários ritmos
inusitados na viola, inclusive suas influências latino americanas, andinas, eruditas, ritmos norte americanos
como blues e rock e também músicas caipiras de sua região, o Mato Grosso do Sul. Almir sempre declarou sua
admiração tanto por Tião Carreiro quanto por Renato Andrade e até por Tavinho Moura (músico mineiro que
fez parte da turma do Clube da Esquina, violeiro e violonista de estilo bastante rebuscado, mas grande
pesquisador de toques de viola interioranos ancestrais).
Acredito que na viola temos maravilhosas formas, estilos e gêneros capazes de, num conjunto, nos representar
maravilhosamente em qualquer parte do mundo. O instrumento responde maravilhosamente bem a quem o
toca com respeito, com carinho e dedicação - e essa deve ser a opção de vida entre os que dela tanto se
inspiram: a PAZ!

"CANTORIA ou INSTRUMENTAL"?
(Reflexão da corda Turina – “Violas pela Paz”, agosto de 2017)
Talvez possamos considerar que as primeiras aparições da viola tenham sido no âmbito mais popular, como
acompanhamento do canto - se considerarmos a história de seus antepassados como o alaúde, a guitarra latina
e outros. Era a Idade Média, os tempos dos trovadores, jograis, aedos, menestréis e similares – muitos deles
que costumavam cantar em praças públicas as novidades de reino a reino. Como já comentamos aqui, dessa
época já vem a origem das famosas “Modas-de-Viola”, as autênticas, caracterizadas por cantos em dueto
simultâneos a solos do instrumento numa mesma melodia.
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Portanto, muitas vezes, a viola solava junto, não é mesmo? E vários registros remanescentes indicavam
trabalhos instrumentais, não só no âmbito popular (que deixava menos registros escritos, naturalmente)
quanto no âmbito erudito.
Penso eu que, na história, a viola aparece muito bem tanto acompanhando cantorias quanto sozinha, como
solista. Sempre houve preferências individuais, acho eu, mas sempre houve predominância de paz.
Como tantos outros instrumentos musicais, "instrumentos" da manifestação artística do ser humano, nunca se
conseguiu que a arte ficasse presa apenas a um determinado formato, ritmo, classe, casta, preferência, estilo...
Mesmo em tempos tenebrosos, de Inquisições, perseguições e outros tipos de violências retaliadoras, a música
sempre seguiu sendo livre.
Cantemos e toquemos, pois, de acordo com nossas preferências e talentos. E observemos os demais,
diferentes de nós, como irmãos da mesma arte, da mesma função no universo. Cada um dando sua parte, cada
um levando aos seres humanos a mensagem que recebemos e trazemos no fundo do peito. Com paz e
respeito.
COM ou SEM CHAPEU?
(Reflexão da corda Toeira – “Violas pela Paz” – setembro de 2017)
Sim. Pode parecer polêmico, mas há mesmo quem acredite que "violeiro de verdade" tem que usar chapeu...
Até onde consegui pesquisar, o costume de uso de chapeu vem das antigas: era sinônimo de bem vestir, de
elegância - desde antes do século XVII na Europa e assim chegou ao Brasil, assim como o uso de terno e
gravata, mesmo que lá na Europa a temperatura média anual seja normalmente muito mais baixa que aqui.
No estilo country dos Estados Unidos da América, o "figurino" típico é muito bem definido: calça jeans, chapeu
de cowboy, bota, cinto de couro com fivela bem à mostra, camisas listradas e em xadrez... Sim: camisas
listradas, em duas cores, são típicas do country estadunidense! Só que lá, usa-se mais as camisas flaneladas
(mais uma vez por causa da incidência de climas são mais frios).
Este estilo estrangeiro, com todos seus detalhes, invadiu a cultura brasileira de tal forma que muita gente o
confunde como sendo "coisa nossa"... Sem dúvida, é um estilo de caipiras - mas de caipiras de lá, não daqui!
Disso tudo, creio eu, possivelmente tenhamos chegado ao costume de muitos violeiros e admiradores da viola
em adotar chapeus como vestimenta praticamente obrigatória – algumas vezes, até chapéus de cowboy...
Eu penso que cada um deve se vestir como achar que fica melhor (a não ser que seja para ir a um evento onde
seja exigência usar algum tipo de traje específico, como festas à fantasia, por exemplo).
Tenho plena certeza que o uso ou não de chapeu (ou qualquer tipo de roupa, adereço, penteado e similares)
não interfere na execução do instrumento e, muito menos, na alma de quem toca. Acho plenamente possível
que violeiros sem chapeu possam amar a viola tanto quanto qualquer outro.
E finalmente penso que isso não deve nunca ser um motivo para discórdia, preconceito, maldizer ou sequer
algum comentário ou crítica negativa.
Pratiquemos a tolerância aos semelhantes, vejamos cada um como um irmão que está a ajudar a divulgar o
amor pela viola. Sempre. Em paz.
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O QUE SE PODE TOCAR? "SÓ PAGODE" OU "TUDO PODE"?
(Reflexão da corda canotilha – “Violas pela Paz”, outubro de 2017)
O "Pagode de Viola" (nunca confundir com o outro "pagode", relacionado ao samba comercial) é uma criação
do genial violeiro mineiro Tião Carreiro, que a lançou e difundiu a partir de 1959. O toque de viola mais famoso
dos dias atuais nasceu da mistura peculiar e bem feita de várias células rítmicas conhecidas (côco, recortado,
calango, cipó preto e outros), a princípio para ser tocado por viola e violão ao mesmo tempo, "entrerecortados" e teve essa alcunha dada por Teddy Vieira e Lourival dos Santos ("pagode", em várias regiões do
interior do Brasil, é o nome que se dá a uma reunião para se tocar e dançar, uma espécie de “baile” com
música ao vivo).
Responsável pela maior popularização do instrumento nas últimas décadas, o pagode é praticado pela maioria
dos violeiros atuais, em quase todos os estados brasileiros - e é o que mais atrai novos interessados em
aprender viola. Curiosamente, há quem defenda que o pagode de viola seja a melhor expressão da música
caipira - embora a música caipira já fosse estudada e defendida há cerca de 60 anos quando o pagode foi
criado.
Outras vertentes aceitam bem que sejam tocados na viola cerca de 20 outros ritmos caipiras, a partir dos talvez
mais longevos - a "moda-de-viola" e o “recortado” das catiras - e sendo complacentes até com alguns de
influência estrangeira como guarânias e polcas, numa aceitação clara, nesse caso, de que a cultura não tem
limites geográficos.
Como já comentamos antes, a História prova que cerca de 400 anos antes da cultura caipira existir a viola já
aparecia no Brasil em vários ritmos: no século XVIII, a viola brasileira acompanhando modinhas e lundus foi
aplaudida até em Portugal; o violeiro Renato Andrade, na mesma época de Tião Carreiro, viajou o mundo
tocando nossa viola do tradicional às peças eruditas; as violas nordestinas, de côcho, machêtes, de fandango e
outras tinham antes e continuam tendo seus ritmos típicos, culminando com a atualidade onde a viola pode ser
encontrada tocando MPB, choro, samba, rock, frevos, forró, reggae, blues, jazz e praticamente tudo o que
existe.
Penso que se houver tolerância e inteligência entre tantos atores culturais de pensamentos diferentes é
possível demonstrarmos ao mundo que a cultura relacionada ao instrumento que veio de Portugal e tem tão
criativo desenvolvimento na diversidade cultural brasileira é uma grande força e pode ser um grande orgulho
do Brasil. Um patrimônio muito importante. Uma fonte nacional de estudos, de divisas, de desenvolvimento e
de credibilidade. E até um oportunidade para a prática da tolerância e da paz.

DEDEIRA OU UNHA? (OU PALHETA?)
(Reflexão da corda Contra-Canotilha – “Violas pela Paz”, novembro de 2017)
Relativa à forma direta de usar os dedos da mão direita nas cordas da viola (aos canhotos, mão esquerda), essa
questão que existe entre os violeiros remete, em minha opinião, a costumes de instrumentistas anteriores a
nós que todos herdamos de alguma forma.
A DEDEIRA - uma peça normalmente de plástico bem duro, chifre ou similar, usada no dedo polegar - amplia a
força do toque, naturalmente aumentando a potência sonora. É observada desde os instrumentistas mais
antigos, sobretudo os que precisavam tocar mais forte, com mais volume – quando e onde não se tinham os
recursos elétricos para amplificação. Por exemplo, os violeiros das folias de reis e outras tradições folclóricas
ligadas à viola.
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Tocar diretamente nas cordas com as UNHAS - que precisam, portanto, estar maiores e bem cuidadas - traz
uma sonoridade mais pura e limpa. Sua origem vem dos instrumentistas eruditos, como os violonistas clássicos,
onde inclusive se estudam técnicas de uso de todos os dedos da mão que tange para que as unhas possam tirar
o mais puro som possível.
Um pouco mais raros, ainda há os violeiros que tocam com PALHETAS - outras peças utilizadas para “tirar som”,
feitas também de materiais similares ao plástico duro. Neste caso, não fixas, mas seguras pelos dedos polegar e
indicador da mão que execute os ritmos, ponteados, solos e afins. Esse costume é bem típico dos que tocam
guitarras - o principal instrumento do rock - mas também é fundamental usar palheta para tocar cavaquinho,
por exemplo, cujas cordas são bem duras para serem tocadas diretamente pelas unhas.
Acho importante salientar que há empresas e artesãos fabricantes de dedeiras e de palhetas, com várias
opções de formato, tipo de material e até podem ser personalizadas. E que esses objetos influenciam na
sonoridade final, mas tem suas aplicabilidades. Já o uso das unhas traz um som final mais puro, de caráter mais
intimista e requer um cuidado especial com as mãos durante tudo o que se faz com elas durante toda a vida.
Toda técnica necessita de empenho, dedicação e estudo para ser desenvolvida a ponto de conseguir boas
sonoridades na viola ou em qualquer outro instrumento. Isso leva tempo. Portanto, acredito que é no início da
carreira que um violeiro escolhe uma ou mais dessas formas de tocar, certamente levado pelas suas influências
vindas de artistas, dos professores ou de como iniciou seu aprendizado.
Na prática, com relação à contribuição de cada um à história da viola, não vejo nada errado e nada que
justifique qualquer preconceito de qualquer uma das possibilidades.
Penso que se a viola está a ser tocada, está, portanto, a contribuir para o bem de todos e da cultura brasileira,
mesmo que de maneira indireta. Se a técnica escolhida ainda não está perfeita ou se a sonoridade é um pouco
diferente, penso ser necessário respeitar o tempo e a visão de cada um, seja amador ou profissional, pois todos
na vida estamos em algum nível no processo de aprendizado e o tempo de desenvolvimento de cada um é
diferente.
Muito mais importante é nos respeitarmos, termos tolerância e procurarmos andar juntos o máximo possível,
procurando nos fortalecer e à viola como um todo... em paz!

AUTORAIS ou RELEITURAS?
(Violas pela Paz – janeiro de 2018)
Penso que a questão é daquelas que ultrapassa o mundo das violas, sendo comum em todos os estilos e
segmentos da música. O que seria melhor: compor sempre músicas novas e tocar apenas estas ou tocar
releituras (“reinterpretações”) de sucessos de terceiros?
Para tudo, penso eu, é preciso desenvolver técnicas e habilidades específicas. Normalmente, todo início de
aprendizado de um instrumento musical começa por um conteúdo teórico praticado em músicas já conhecidas
– é uma estratégia comum e bastante eficaz há tempos. É um pré-requisito básico, interessante, para se chegar
ao ponto de compor uma música própria, ter um mínimo de conhecimento e prática com algum instrumento –
e isso leva tempo, naturalmente.
No mundo erudito, as aulas de “composição” estão bem lá na frente, nos últimos períodos dos cursos e
normalmente é exigido que o aluno já tenha passado pelas fases iniciais... Não que não seja possível compor
sem grande prática (ou até sem nenhuma), mas penso que “quanto maior sua experiência musical, sua
bagagem, melhor serão suas composições”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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

Na música popular brasileira, de forma geral, se ouve muito as pessoas reclamarem que “não se faz mais
músicas como antigamente...”. Bem... Eu ouço isso desde sempre de saudosistas, citando determinada música,
artista ou época que admira e conhece bem. Sem entrar na seara do gosto pessoal, penso que uma avaliação
séria do que seja “música boa ou ruim” deve passar por critérios técnicos, por pessoas especializadas no
assunto. Entre esses critérios, o principal é o de ampliar o universo das músicas avaliadas, pois com a mudança
das seleções de músicas que nos chegam pela mídia nos últimos anos, avaliar apenas o que se ouve nas rádios,
TVs e afins não penso ser suficientemente abrangente. Que bom que temos a internet, onde podemos ter
contato com praticamente todo tipo de música feita no mundo atual.
Isso nos traz à realidade do mundo da viola: diferente de outros segmentos, a viola infelizmente quase não
aparece na grande mídia. Inclusive, nossas ações nos últimos anos tem sido exatamente no sentido de união da
classe, em todas suas diferentes vertentes, a fim podermos, juntos, ter mais chance de conquistarmos espaços
maiores, mais reconhecimento e respeitabilidade. Grande mídia, universidades, grandes eventos e
patrocinadores – essa é meta, é onde a viola merece estar e só com união, respeito e paz penso que teremos
chance.
Uma vez não aparecendo para o grande público, torna-se cada dia mais difícil a distribuição dos trabalhos
desenvolvidos. Nesse aspecto, quem toca músicas já conhecidas parte um pouco na frente, pois leva um pouco
mais de tempo para o público conhecer e “tomar gosto” pelas inéditas. A opção não é só comercial, mas
também particular, ou seja, de cada artista. Muita gente consegue desenvolver habilidades de interpretação de
alto nível para músicas de terceiros, enquanto outros descobrem grande talento em compor cada vez melhor.
Tudo é válido. Não raro, a maioria dos violeiros navega muitos anos pelas duas formas, mostrando em suas
apresentações tanto interpretações quanto autorais.
Penso não haver, mais uma vez, qualquer motivo de preconceito. Tenho sempre dito que os tempos de
desenvolvimento de cada violeiro (e de cada artista) são únicos – e é com o passar do tempo que ele vai
descobrindo seu melhor caminho. Se opta por ser amador por algum tempo ou se vai tentar se profissionalizar
e qual nível ou nicho de mercado vai escolher é cada um que sabe, ou melhor, que vai descobrindo durante sua
carreira.
Como sempre, também, o mais importante é nos respeitarmos mutuamente, cada um no seu melhor e sem
criticar os demais em público – para que, em paz, possamos demonstrar união e conquistarmos mais espaços,
pois a viola merece mais!

(*JOÃO ARAÚJO é músico, produtor e gestor cultural. Pioneiro mundial em ações pela viola a Patrimônio
Imaterial, lançou 13 CDs, 05 DVDs e um livro como artista e mais de uma centena de produções relacionadas à
viola. Tem diversas premiações nacionais e internacionais. São de sua iniciativa as campanhas “Violas pela
Paz”, “Viola Nosso Patrimônio”, “Prêmio Nacional de Excelência da Viola”, “Violas pelo Brasil”, “Para Gostar de
Viola” e “Viola Brasileira em Pesquisa”).
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