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Seu Mirim, violeiro de São Francisco/MG

APRESENTAÇÃO

Os Cadernos do Patrimônio destinam-se à valorização e difusão dos
bens culturais reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial do
estado de Minas Gerais. O presente volume traz como tema os Saberes,
Linguagens e Expressões Musicais das Violas em Minas Gerais, inscritos,
em 2018, no Livro de Registro dos Saberes e no Livro de Registro das
Formas de Expressão.
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A viola é um instrumento musical que se desenvolveu ao longo dos
séculos XVI, XVII e XVIII constituído, comumente, por braço e caixa de
ressonância em formato cinturado e, eventualmente, composto por
adornos de madeira chamados de marchetaria, além de ter dez cordas
distribuídas em cinco ordens duplas ou triplas. Desse instrumento
surgiram afinações, gêneros musicais, ritmos, toques e modos de tocar
que, no contexto mineiro, produzem uma diversidade de referências
culturais que se tornam um campo fértil em possibilidades do ponto
de vista do patrimônio imaterial.
As musicalidades produzidas pela viola podem ser concebidas como
parte integrante da paisagem sonora mineira1. O instrumento se integra
a diversos momentos da vida social, como as festividades sagradas e
profanas, bem como o ambiente familiar, os palcos e as rádios, tecendo
junto aos indivíduos e grupos uma complexa trama de relações.
Nesse sentido, não é possível conceber a viola apenas enquanto
objeto, dado que o instrumento não tem sentido se pensado fora
do seu contexto social de produção e reprodução. Entende-se que o
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instrumento musical é mais do que um objeto que gera som, ao contrário, participa de
um conjunto de conhecimentos, de técnicas, de relações, de interpretações e de práticas
em diferentes dimensões e situações culturais. Por essa razão é que o registro focou em
seus saberes, linguagens e expressões musicais.
É importante pontuar que todo o processo de registro foi desenvolvido de modo colaborativo com detentores, prefeituras municipais e pesquisadores do tema, por meio de
uma série de etapas que envolveu análise de bibliografia, trabalhos de campo, entrevistas,
produção de seminário e disponibilização de uma plataforma virtual para cadastro. A
plataforma recebeu, de 2017 até o final de 2018, um total de 1549 cadastros, sendo 1311
de violeiros e violeiras, e 103 de fazedores de viola, distribuídos em 419 municípios2.
Esse dado mostra que a viola está amplamente difundida pelo território mineiro, com incidência de violeiros e violeiras em todas as mesorregiões do estado, com forte concentração
nas regiões Sul/Sudeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Região Metropolitana
de Belo Horizonte. As mesorregiões que se seguem são Zona da Mata, Norte de Minas,
Central Mineira e Campo das Vertentes. Por fim, tem-se Oeste de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Noroeste de Minas e Vale do Mucuri. Também há fazedores
de viola em praticamente todas as regiões de Minas Gerais, com maior concentração na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

8

A expressão musical da viola ultrapassa a produção sonora e adentra os vínculos sociais e
emocionais de quem a constrói, toca ou escuta. Suas musicalidades mobilizam sentimentos,
ativam recordações, criam conexões entre o mundo rural e a moderna metrópole, entre
passado e presente, entre gerações, entre a cultura profana e as expressões do sagrado.
Sendo assim, o som da viola ajuda a conhecer e a reconhecer as diferentes Minas Gerais,
com suas variadas regiões, crenças e valores, conformando a cultura mineira.

NOTAS
1. O conceito de “paisagem sonora” foi cunhado pelo pesquisador Murray Schafer. Para este autor, os
sons da natureza, como os ventos, mares e o canto dos pássaros, os ruídos sonoros provocados por
carros e fábricas, as composições musicais e até mesmo um programa de rádio, são responsáveis por
criar sonoridades locais, que se mesclam com uma enorme quantidade de ruídos e sons diversos,
fazendo surgir as paisagens sonoras.
2. Visando um conhecimento cada vez maior desse universo, a plataforma fica permanentemente aberta
no site do Iepha/MG, de modo que mais violeiros, violeiras e fazedores de viola se cadastrem.
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Detalhe da viola. São Francisco / MG

Viola de Queluz

CHEGADA, ADAPTAÇÃO E
ENRAIZAMENTO DA VIOLA
EM MINAS GERAIS

Estudiosos acreditam que a viola tem origem no alaúde árabe, instrumento musical que alcançou grande popularidade na Península Ibérica,
que, por sua vez, se tornou um dos grandes berços de criação de
instrumentos de corda do mundo. Em Portugal, por exemplo, a partir
do século XV, a viola de mão alcançou tamanha estima, que podia ser
11
encontrada em várias cidades e ilhas portuguesas, variando em tamanhos, formas de construção, encordoamento e adornos, de forma que
cada região, com suas especificidades culturais, sociais e econômicas,
produziram e adjetivaram sua própria viola. Ao norte de Portugal,
tinha-se a Viola Braguesa, numa clara referência a região de Braga,
enquanto na região nordeste, não muito distante dali, na cidade de
Amarante, houve a proliferação da Viola Amarantina ou de dois corações. A chamada Viola Beiroa se disseminou pela região central, e ao
sudoeste, bem próximo a Lisboa, a Viola Toeira. Já a Viola Campaniça,
foi fortemente utilizada na
região do Alentejo, enquanto
Segundo o pesquisador Rogério Budasz, o termo
nas ilhas Açores e Madeira,
viola era genérico e repleto de imprecisão, mas, no
se tinha, respectivamente
seu entendimento, não restam dúvidas de que viola,
vihuela, guitarra ou viola de mão, eram todos termos
a Viola da Terra e a Viola de
1
praticamente indistintos para designar vários dos
Arame Madeirense .
instrumentos de cordas existentes. Todavia, o autor

As narrativas históricas apontam que na América Portuguesa, a viola chegou com
os primeiros colonos, entre

aponta que ao longo do século XVI e nos seguintes,
houve um estreitamento na conceituação daqueles
instrumentos, e assim, pouco a pouco, o termo viola
passou a denotar somente os instrumentos de cordas
em formato de oito. Assim, desse período em diante,
houve a preponderância do termo viola sobre o
termo guitarra.

MIOLO Violas.indd 11

15/03/2019 12:12:19

eles os padres jesuítas sendo, inclusive, um dos instrumentos mais utilizados na conversão
forçada das populações indígenas. Nos anos seguintes, o contato da população local com
a viola se deu, majoritariamente, nos momentos das celebrações religiosas. Com o passar
do tempo, o instrumento foi se integrando aos costumes locais e expandindo sua presença
pelo território colonizado, ganhando novas feições e diferentes espaços de sociabilidade.
A partir do final do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, a viola se popularizou e,
diante da diversidade encontrada no Brasil, foi reconfigurada e realocada em múltiplos
contextos culturais, permeados por diferentes performances e linguagens. Dentre os
instrumentos da família da viola pode-se citar a Viola de Cocho, comum no Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, a Viola Machete, inserida no contexto do Samba de Roda do Recôncavo
Baiano, a Viola dinâmica ou nordestina, usual na prática do repente e a Viola Fandangueira,
que se dá no âmbito do Fandango Caiçara, recorrente no litoral sul do estado de São Paulo
e litoral norte do estado do Paraná.
No caso de Minas Gerais, se convencionou chamar este instrumento de Viola Caipira,
ou ainda Viola Sertaneja, Viola Paulista, Viola de Queluz, Viola de Arame, Viola Mineira, ou
puramente Viola.
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A presença marcante desse instrumento no território mineiro tem suas bases nas entradas
sertanistas empreendidas por tropeiros ao longo dos séculos XVI e XVII, os quais tiveram
um papel determinante na formação do Brasil, e especialmente do estado de Minas
Gerais.2 De forma concomitante, a viola chegou ao território mineiro junto aos bandeirantes paulistas que adentraram ao sertão em busca de índios para escravizar e de novas
riquezas, principalmente metais preciosos, e por outro lado, junto aos criadores de gado
das capitanias de Pernambuco e da Baía de Todos os Santos, que chegaram à região ao
norte, seguindo o curso do Rio São Francisco.
Em cada uma destas conquistas sertanistas a viola esteve presente. Assim, ao ditarem os
ritmos dos fluxos de ocupação desses territórios, essas duas rotas desempenharam um
papel determinante na incorporação da viola ao cotidiano e à vida social que se desenvolveu em Minas Gerais. Segundo Ivan Vilela, foi em função das bandeiras paulistas, por
exemplo, que aos poucos se conformou uma musicalidade pertencente ao universo da
chamada cultura caipira, que se situa geograficamente na região centro-oeste do Brasil,
também conhecida como Paulistânia.Tempos depois, surgiu outro personagem importante
para o enraizamento da prática musical da viola em Minas Gerais: os tropeiros. Nos pousos
e paradas após as longas jornadas de viagem, esses homens sentavam-se ao redor das
fogueiras e, “entre uma conversa e outra, o tropeiro tocava sua viola por toda a madrugada”.
Constata-se assim, que indo e vindo por caminhos e descaminhos, carregando em suas
cangalhas gêneros alimentícios e outras sortes de bens que eram comercializados pelo
território colonial, os tropeiros exerceram influência em todas as feições culturais que
se constituíram naquele espaço-tempo. Diante disso, Vilela pontua que a musicalidade
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caipira “foi gestada aos poucos num lento cozinhar de fusões culturais nas mãos e vozes
de bandeirantes, tropeiros e agricultores-desbravadores”.3
Já no século XVIII, embora as fontes históricas sejam poucas, sabe-se que o instrumento
passou pelas mãos de muitos mineiros, seja para fabricar, seja para tocar. Nessa época, o
termo “viola” já estava assinalado no primeiro Dicionário da Língua Portuguesa. Publicado
em 1728, o autor da obra, Raphael Bluteau, descreveu que a viola era:
Instrumento Musico de cordas. Tem corpo côncavo, costas, tampo, braço, espelho,
cavallete para prender as cordas, e pestana para as dividir, e para as pôr em
proporção igual; tem onze trastos, para se dividirem as vozes, e para se formarem
as consonancias. Tem cinco cordas, a saber, a primeira, a segunda, e corda prima,
a contraprima e o bordão. Há violas de cinco requintadas, violas de cinco sem
requinte, violas de arco, e c. Chamam-lhe comumente Cithara, posto que o
instrumento, a que os Latinos chamaram Cithara, podia ser muito diverso do
que chamamos viola4 . (grafia da época)
Pesquisadores apontam que nessa
época a viola estava posicionada
em distintos estratos da sociedade,
sendo possível encontrá-la tanto
nas elites ou nas classes próximas
à aristocracia, quanto em meio
às práticas culturais promovidas
por pessoas de baixa estatura
social. Como pouco se sabe sobre
a viola no século XVIII, e como a
produção de documentos estava
mais associada à elite, é possível
inferir que ao longo desse período,
a viola se fortaleceu como instrumento musical das populações
mais pobres. Isso porque, no
início do século XIX, a viola esteve
fortemente difundida entre esses
grupos. Há estudos, por exemplo,
que indicam que a violas estiveram,
mais recorrentemente, nas mãos de
escravos negros, pardos e mulatos
durante os períodos colonial (15001822) e imperial (1822-1889) do
Brasil”5 .
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Há um registro do instrumento em uma pintura de forro de uma residência
em Diamantina, com a representação de um tangedor de viola. A imagem
representa um homem que utilizava trajes de alguém que possuía classe
ou ocupação de distinção social na colônia, tais como chapéu de copa

13
alta, cabelo em tamanho mediano, casaco comprido e lenço no pescoço.
É interessante notar que, neste caso, a viola ocupou espaço dentro da casa
de uma família que, provavelmente, era pertencente à elite social. Isso
demonstra que o lugar social da viola estava, nessa época, posicionado
em distintos estratos da sociedade.

Tangedor de viola – século XVIII - Diamantina . Fonte: Museu Regional de São João del
Rei (MG) [Foto: Paulo Castagna]
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Seu Domingos, violeiro de São Francisco - MG

Esse cenário também foi recorrente em Minas Gerais. Os jornais da época apontam que
a viola foi um instrumento muito disseminado no universo social dos escravizados. Nos
anúncios de recompensa para aqueles que encontrassem um escravo fugido, descrevia-se
as suas características, entre as quais eram recorrentes termos como “tocadores de viola”
e frequentadores dos “batuques dos negros”, sussas, lundus e cateretês.
Conforme consta, a ampliação dos usos da viola no início do século XIX se deu, sobretudo,
a partir da sua função no acompanhamento das expressões culturais que se desenvolveram. Nos textos dos viajantes estrangeiros que vieram para o Brasil durante o século
XIX, são frequentes os relatos sobre tais práticas culturais. Entre as descrições feitas pelos
que passaram por Minas Gerais a partir de 1810, aparecem com frequência a informação
de que a viola estava presente no cotidiano e nesses momentos festivos ou devocionais.
O naturalista alemão Georg Wilhelm Freyreiss, que percorreu o interior do Brasil entre
os anos de 1815 a 1817, fez questão de anotar, no período que esteve em Vila Rica que:
Entre as festas merece menção a dança brasileira batuque. Os dançadores formam
roda e ao compasso de uma viola move-se o dançador no centro, avança e bate
com a barriga na barriga de outro na roda, de ordinário pessoa de outro sexo.
No começo o compasso da música é lento, porém, pouco a pouco aumenta e
o dançador do centro é substituído cada vez que dá uma embigada; e assim
passam noites inteiras.6
Nesse período, a viola permeou a literatura, o imaginário, as vivências e o cotidiano dos
mineiros e a musicalidade produzida pelo instrumento já compunha a paisagem sonora
que caracterizava a província. No entanto, devido aos efeitos da crescente urbanização
e modernização do país, houve uma forte desvalorização da viola, sobretudo, a partir do
final do século XIX7.
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Um exemplo desse processo pode ser observado na notícia veiculada em 1885, no jornal o
Baependyano, que circulou em Baependi e Caxambu, no sul de Minas. Intitulada O tocador
de Viola, a nota mencionava a apresentação do violeiro Pedro José Vaz, realizada no Club
de Regatas Guanabarense. Na ocasião, os editores do jornal ressaltaram, com espanto, a
capacidade do tocador de extrair aprazível som de tal instrumento:
A sociedade escolhida que o ouviu e que naturalmente não esperava sentir-se
commover aos sons de tão tosco instrumento, applaudiu com enthusiasmo
o hábil artista, que nada menos fez do que transformar a viola em apreciável
instrumento, de onde arrancou melodias encantadoras, onde dedilhou trechos
mimosos de bellas operas.8 (gráfia da época)
A desvalorização do instrumento perdurou, entre alguns setores da sociedade, até os
primeiros anos do século XX. No entanto, a viola permaneceu, sobretudo, nas tramas da
cultura e da religiosidade popular, através das manifestações dos Congados, Folias de
Reis, Festas Juninas, Rodas de Viola, Danças e comemorações em geral.
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NOTAS
1.VILELA, Ivan. Cantando a própria história: música caipira e enraizamento. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015. p.34-36
2. GOULART, Jose Alipio.; REIS, Arthur Cezar Ferreira. Tropas e tropeiros na formação do Brasil. Rio de
Janeiro: Conquista, 1961.
3. VILELA, Ivan. Cantando a própria história..., p.62.
4. BLUTEAU, Rafael. Vocabulário portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... Coimbra: Collegio
das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. 8v. p. 508.
5. AMORIM, Humberto. “A carne mais barata do mercado é a carne negra”: comércio e fuga de escravos
músicos nas primeiras décadas do Brasil oitocentista (1808-1830). OPUS, v.23, n.2, ago. 2017, p. 89-115.
6. FREYREISS, Georg Wilhelm. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. da
Universidade de São Paulo, 1982, p.114.
7. TABORDA, Marcia. Violão e identidade nacional: Rio de Janeiro (1830-1930). Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2011
8. O Baependyano. 07 jun.1885. Edição 369, p.3.
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Valfrido Ferreira dos Reis, violeiro de São Francisco/MG

PREECHER COM FOTO
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Ferramentas da oficina de viola, oficina do construtor Vergílio Lima, Sabará-MG.

A FABRICAÇÃO DE VIOLAS

“Porque eu faço essa viola simples, de madeira
maciça, feita a mão, mas feita com muito carinho”
Moisés Montes, fabricante de viola de Montes Claros/MG

Portugal foi pioneiro nos empreendimentos marítimos dos séculos
XV e XVI. Esta conjuntura de transformação econômica e intenso
intercâmbio de mercadorias e costumes fez surgir um prisma cultural
plural e inovador, proveniente de uma trama de relações socioculturais.
Foi neste contexto que os portugueses chegaram à América, e junto,
trouxeram suas violas e suas técnicas de fabricação. Documentos
como os Regimentos dos violeiros portugueses desde os séculos XVI
ao XIX, mostram que em Portugal, os fazedores de viola, a partir do
século XVI, passaram a utilizar uma série de madeiras finas, tais como
“pau-preto, pau-brasil, pau-ferro, pau-santo, pau-rosa”, indicando que
eram exportadas do Brasil para a Europa e utilizadas na fabricação
de violas no Reino .

19

Em terras brasileiras, alguns
Bluteau, em 1728, definiu o termo violeiro indicando
inventários apontam a exisque este se referia ao “oficial que faz violas, & outros
tência da produção de violas
e outros instrumentos músicos de cordas” e ao “que
durante o século XVII. Já no
tange a viola ou outro instrumento de cordas”, dando
como exemplo a frase “tú es grande violeiro”. (grafia
século XVIII as evidências de
da época)
fabricação de viola em Minas
Gerais ficam mais claras a
partir de documentos. No inventário do português Domingos Ferreira,
morador de Vila Rica que tinha como ofício a fabricação de violas.
Identificado como “Violeiro e Mestre violeiro”, Domingos Ferreira empenhou-se unicamente na construção do instrumento, tendo arrolados
em seu inventário, uma série de ferramentas e de materiais para a
fabricação.
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Ademais, o documento apresenta um detalhamento minucioso dos modos de fazer de
Domingos Ferreira e de seu escravo Antônio Angola, destacando o fato de sua oficina não
ter sido o local para todas as etapas da fabricação do instrumento, já que algumas peças
eram importadas. Além do mais, cada parte era manufaturada com madeiras distintas,
muitas delas importadas da Europa. No que se refere ao encordoamento, o documento
revela que este era constituído por cordas feitas com tripa de animais ou de bordões
envoltos em prata, já que as primeiras tinham uma vida útil mais curta.
Os jornais do século XIX também fornecem importantes pistas sobre o contexto de fabricação das violas em Minas, especialmente nos anúncios que tratam dos escravizados fugidos
que tinham como atividades o ofício de carpintaria e, ao mesmo tempo, eram tocadores
de violas. Tais documentos indicam que existia uma íntima relação entre esta atividade e
o costume de tocar viola, podendo se inferir que possivelmente estes homens produziam
seu próprio instrumento. Um dos anúncios, de 1838, descreve José Cabra, citado como
carpinteiro e tocador de viola1. Outro descrevia Laurindo, “crioulo”, 22 anos, que “gosta de
tocar viola, é tropeiro e carpinteiro.”2 Por fim, cita-se o caso de Luiz, que havia fugido em
Setembro de 1877 da fazenda da Providência, termo de Queluz. Luiz tinha 20 anos, era
“tocador de viola e presepista” e trabalhava como carpinteiro3.

Imigrantes portugueses rumo ao Brasil, fotografia de Benjamin Stone, 1893.
Fonte: Brazilian Embassy in London.
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Chama-se a atenção para a localidade de Queluz de Minas, posto que esta foi, certamente,
um dos mais importantes polos de fabricação de violas da história de Minas Gerais, dando
nome às famosas “Violas de Queluz”. Pesquisadores e colecionadores apontam que as
violas de Queluz foram bastante populares até as primeiras décadas do século XX4. Ao
longo desse período, havia muitos fabricantes na vila de Queluz de Minas, atual cidade
de Conselheiro Lafaiete, e quantidades consideráveis do instrumento eram vendidas e
distribuídas para diversas regiões, tanto da Província, quanto fora dela.
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Grupo de Pessoas na Festa de Congado de Nossa Senhora do Rosário em Uberaba (MG) 1889 Fonte: Arquivo Público Mineiro. Coleção Municípios Mineiros

A grande migração de portugueses para Queluz pode ser entendida como responsável
pelo desenvolvimento da tradição de fazer viola que acabou se enraizando na região.
Conforme consta em documentos históricos, a atividade de fabricação de violas se difundiu
em Queluz e em vilas e povoados próximos. Nessa localidade, a produção era tão profícua,
que em meados do século XIX, a cidade tinha mais de dezesseis fábricas geridas por
famílias, cujas mais conhecidas são as famílias Meireles e Salgado. As violas de Queluz,
cujas características remontam a viola proveniente de Portugal5, tinham como principal
elemento de distinção os mosaicos e bordados que compunham as suas ricas marchetarias,
que tinham “formas de setas, sinos, folhas, ramos circulares e outros elementos nascidos
da fértil imaginação dos fabricantes.” 6
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Nas primeiras décadas do século XX, o violão e o cavaquinho possuíam valor médio de venda
muito acima dos preços pagos pelas violas de Queluz. Assim, supõe-se que este instrumento
foi perdendo seu valor de mercado frente a
outros que se popularizavam. Como a fabriEm 1881, D. Pedro II em excursão à Província de Minas Gerais
cação daqueles instrumentos não estavam
foi recebido com grandes festejos, nos quais as apresentações
entre as especialidades da produção artedos violeiros João de Souza Salgado e João Dias de Souza
sanal das famílias produtoras, e diante da
foram atrativos à parte. O imperador registrou em seu diário
crescente produção industrial, aos poucos
que “apareceu o violeiro - fazem-se aqui muitas violas - a que
a confecção das violas foi sendo deixada de
veio tinha caixa de pinho e braço de jacarandá, sendo os
lado, se encerrando totalmente na década
embutidos de cabiúna. O rapaz tocou bem a viola e melhor
de 1950.
violão também feito aqui”.
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João Biano, violeiro de Jequitibá, 2017.

Devido ao alcance da viola de Queluz pelo território
mineiro, suas técnicas e tradições construtivas circularam por diversas regiões, influenciando construtores
por toda Minas Gerais.
Neste sentido, merece atenção especial a tradição construtora que se difundiu na região do norte de Minas
Gerais, berço de construtores como Zé Coco do Riachão,
Seu Minervino, Nego de Venança, entre outros.
Zé Coco do Riachão foi um dos maiores expoentes da
tradição de violeiros e fazedores de viola dos chamados
“grotões”.7 De nome José Barbosa Santos dos Reis, Zé
Coco nasceu no ano de 1912, na localidade de Riachão,

Capa do disco Brasil Puro, 1980.

Viola produzida pelo violeiro e fabricante de violas Zé Coco do Riachão. Fonte: Acervo particular de Guilardo Veloso.

no vale do rio São Francisco, entre os municípios de Mirabela e Brasília de Minas. Por
ter nascido durante o ciclo natalino, foi consagrado à Santos Reis. Foi com seu pai que
aprendeu, desde novo, a tocar e a fabricar violas e rabecas, assim como a sair nas Folias.
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Zé Coco do Riachão foi reconhecido como um exímio músico
e dominava as afinações da viola tocando com tal destreza e
facilidade, que espantava seus ouvintes. A partir da década de
1980, Zé Coco começou a ser conhecido pelo grande público,
após o lançamento do seu primeiro disco denominado Brasil
Puro.
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Vê-se na região norte de Minas uma arraigada tradição da
fabricação de violas, bem como de outros instrumentos,
tais como rabecas, caixas e “balainhos”, ambos feitos, entre
outras coisas, para abastecer os numerosos grupos de Folias
existentes na região. Entre os mais conhecidos artesãos está
Minervino, do município de São Francisco, notável fabricante
de viola, violão e rabeca. Minervino teria aprendido o ofício
com seu Joaquim Bicota, figura que, ao que parece, foi uma
das primeiras a trabalhar na fabricação de violas na localidade.
Atualmente, embora, a fabricação artesanal de viola tenha
diminuído, ainda existem diversos fazedores na região de
São Francisco. As novas gerações, por sua vez, constroem os
instrumentos com as técnicas e moldes das antigas violas que
eram produzidas por lá, e a partir da sua habilidade criadora,
desenvolvem novos modos de fazer. 8
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Ainda hoje há muitos construtores e luthiers de reconhecida habilidade entre
músicos violeiros. Os conhecimentos relacionados a este saber-fazer são fundamentais para a presença desse instrumento no território mineiro, fazendo com
que as demais dimensões associadas tenham condições de se manterem no
tempo e no espaço. De tal maneira, assim como não dá para conceber as violas
desvinculadas de quem as toca, também não há como pensá-las separadas de
quem as constrói e, neste caso, trata-se da fabricação artesanal.
Os sentidos da produção artesanal desse instrumento são atravessados por diferentes nuances que permitem compreender a diversidade do ofício e dos modos
de fazer as violas em Minas Gerais. Nesse universo tão complexo, há distinções
dentro da própria produção artesanal, já que o perfil de violeiros e violeiras é
bastante diverso. Essa diversidade do ofício acomoda distintas funcionalidades,
sendo que as necessidades de um violeiro e violeira envolvidos com festividades
da religiosidade popular não serão as mesmas daquelas de um violeiro e violeira
envolvidos profissionalmente com o instrumento.
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O artesão está profundamente atrelado aos saberes e às técnicas envolvidas na
fabricação do instrumento. Os modos de fazer estão nas bases de identificação
da atividade artesanal, diferenciando-a da produção industrial. Enquanto que
nesta última, cada etapa é conduzida de maneira isolada, na produção artesanal
de violas, o artesão tem o domínio de todo o processo produtivo, o que resulta
em instrumentos únicos.
Sempre eu ia nas Folias, via os foliões, tinha muita influência. Aí eu fui
vendo as violas e tentei fazer aquelas violinhas de brinquedo, foi indo
até que eu aprendi a fazer alguns toquinhos de viola e comecei a fazer
as violinhas.
José Geraldo Gonçalves, São Francisco/MG.
A viola de dez cordas com cinco ordens é composta por determinadas partes
que lhe conferem essa identificação e que estabelecem diferenças em relação a
outros tipos de violas. Cada uma das partes é denominada de diferentes maneiras
conforme a região do estado, a geração dos violeiros e construtores, a localidade
(se é zona rural ou urbana), a instrução (acadêmica, autodidata, profissional),
dentre outros.
Pode ser descrita a partir de dois componentes principais: o corpo e o braço, cada
um deles abrigando elementos específicos em sua constituição. Neste ponto, não
há como deixar de notar o paralelo deste instrumento com a anatomia humana,
que se segue ainda, nas seguintes denominações: boca, cabeça, costas e cintura.
A principal matéria-prima para a construção da viola é a madeira, elemento que
compõe quase que a totalidade do instrumento. Os tipos de madeiras utilizadas
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na fabricação de violas são bastante diversificadas, e a escolha varia de acordo com fatores,
como a disponibilidade nas regiões onde os artesãos estão localizados, o poder aquisitivo,
a qualidade do instrumento produzido, etc. Os demais materiais utilizados para a construção tais como colas, cravelhas e cordas, tanto podem ser naturais, como industriais.
As madeiras que você usa, pra caixa, na frente você usa o tampo de cabeto ou
cedro canadense ou cítica, são os que a gente consegue comprar aqui, são todos
importados, mas quem tem acesso são esses. E na parte da lateral, que é no fundo
e lateral, você tem o jacarandá indiano, você tem o maple, pau ferro, jacarandá
baiano também, mas o baiano hoje em dia está mais difícil porque a escassez da
madeira já quase não tem mais e você tem que trabalhar com as madeiras que
têm no mercado e que pode ser usada [...] e o braço é confeccionado com mogno
ou cedro, a parte de trás e a parte da frente que a gente chama de escala é feito
com madeira dura, ébano ou jacarandá indiano ou outras madeiras alternativas
que tá aparecendo também. E o cavalete acompanha a escala, você faz de ébano
ou madeiras que você usa pra fazer a escala, as duas madeiras são as mesmas.
Wagner Braga, Uberaba/MG.
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Etapa da fabricação de violas.

A fabricação artesanal envolve uma grande quantidade de ferramentas e instrumentos de
trabalho que conformam as técnicas de cada fabricante. Muitos desses objetos são provenientes da marcenaria convencional. Assim, para cortar a madeira são utilizados serrotes,
serras industriais e laminadoras. Para o tratamento da madeira empregam-se limas, lixas,
polidoras e diferentes plainas manuais e elétricas para desempeno e desengrosso. Há
ainda, uma variedade de ferramentas multifuncionais, como furadeiras, chaves para fixar
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Etapa da fabricação de violas.
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tarraxas, compasso para medir o tamanho do furo, martelos, raspadores, especialmente
para ajustar os braços, limas, grosas, esquadros, réguas, estiletes e lápis.
Em muitos casos, os outros equipamentos são desenvolvidos pelos próprios artesãos que,
após anos em contato com a atividade, foram aperfeiçoando e facilitando seu trabalho.
Essa habilidade criadora revela como dentre as tantas faces inventivas do universo das
violas em Minas Gerais, os artesãos vão moldando seu trabalho através das exigências
que o próprio instrumento lhes impõe.
Isso revela que os modos artesanais de fabricação e seus saberes associados não se
encerram somente na viola. Ela é uma etapa de um extenso domínio que vai muito além,
abrigando desde o espaço físico até as ferramentas utilizadas em sua produção. Todas
essas particularidades envolvem conhecimentos específicos que variam conforme cada
fabricante de viola em particular, estando completamente vinculados às suas experiências
pessoais com o ofício.
Em geral, a primeira etapa passa pela elaboração do projeto de construção do instrumento.
No momento que o desenho da viola é criado, as medidas de todas as peças são esboçadas
e faz-se então, a escolha dos materiais que serão utilizados na montagem.
O segundo passo será a seleção e escolha das madeiras, que é determinante para a qualidade final do instrumento. Para a construção do corpo da viola, as madeiras mais utilizadas
são as de maior densidade, ao passo que o tampo é fabricado com madeiras macias que
promovem maior vibração. As madeiras que servirão ao tampo e ao fundo do instrumento
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passam por um processo de corte e de lixa para adquirirem o formato e as medidas padrão
da viola. Já as madeiras das laterais são processadas de forma que se tornem flexíveis para
adquirirem o formato cinturado.
Em seguida, finas barras de madeira são coladas à estrutura interna do corpo da viola
para dar resistência e estabilidade ao fundo da caixa, devido à tração das cordas. Após
este procedimento, o tampo da viola é colado e, logo após, as rosetas, que além de serem
desenhos que ornamentam o entorno da boca da viola, reforçam a abertura por onde sai
o som do instrumento. Além das rosetas, alguns artesãos desenvolvem desenhos mais
elaborados no corpo da viola, utilizando a técnica da marchetaria.
No modo de fazer mais recorrente, o braço da viola é construído separado do corpo,
embora exista também uma técnica na qual o braço e o corpo são produzidos a partir de
uma única peça de madeira. A estrutura do braço é construída mediante o corte e o lixamento da madeira com lixa seca. Nesse momento são feitas as medições para a marcação
das escalas e as aberturas no braço para fixação dos trastes e da pestana, que precisam
ser cuidadosamente nivelados.
Em seguida, o braço é encaixado à caixa da viola, e posteriormente, o cavalete e o rastilho
são colados. Por fim, o acabamento é feito a partir do polimento com lixa umedecida em
óleo. O verniz é passado com o instrumento pronto, configurando-se então, como última

Detalhes em marchetaria no corpo da Viola.
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etapa. Após a secagem do verniz, as cravelhas são colocadas, o encordoamento
é feito e a afinação é escolhida.
O processo de fabricação de uma viola não é rígido e varia de artesão para artesão.
É precisamente nessa liberdade criativa que reside toda a engenhosidade do ofício
do artesão de violas, que é influenciada por fatores culturais, locais, econômicos,
dentre outros.
A maneira de fabricar a minha viola aqui é meio [...] eu vou no mato,
corto a madeira e faço a viola, verdade mesmo. Depende esperar secar,
eu corto bambu porque a madeira tem que ser cortada na minguante,
tem um tamborão num outro terreno que eu tenho aqui ao lado, vai e
fervo ele, tem que ficar sequinho, mais sequinho mesmo.
José Roberto Martins, Uberlândia/MG.
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NOTAS
1. O Universal. 19/10/1838. Edição 134, p.4
2. Diário de Minas. 11/02/1873. Edição 009, p.3.
3. Jornais de Ouro Preto: Orgão do Partido Conservador, Ouro Preto, 115° edição, 1882.
4. VILELA, Ivan. Cantando a própria história..., p.37.
5. CORRÊA, Roberto Nunes. Viola caipira: das práticas populares à escrita da arte. Tese (doutorado em música). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014. p. 33.
6. Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, Secretaria de Cultura. Violas de Queluz. Quadro
IV. Conselheiro Lafaiete, 2017, p. 148.
7. HORTA, Carlos Felipe. [05 de setembro de 2017]. Belo Horizonte. Projeto Violas: o fazer e
o tocar em Minas. Entrevista concedida a Débora Raiza Carolina Rocha Silva. Disponível no
Acervo documental Iepha-MG.
8. MARCHI, Lia; SAENGER, Juliana Corrêa; CORRÊA, Roberto Nunes. Tocadores: homem, terra,
música e cordas. Curitiba: OLARIA projetos de arte e educação, 2002 apud. CORRÊA, Roberto.
Viola Caipira..., p.30.
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Oficina do construtor de viola Vergílio Lima - Sabará/MG
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O Violeiro – Almeida Júnior, 1899. Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo

AS VIOLAS NOS SÉCULOS
XX E XXI: OUTRO CAPÍTULO
DA HISTÓRIA

A cena de um violeiro sentado na janela dedilhando as cordas de sua
viola, com uma senhora que o acompanhava cantando, foi eternizada
e romantizada no quadro do pintor paulista Almeida Júnior, intitulado
O violeiro, de 1899. A pintura é representativa de uma cultura e de uma
musicalidade que, no século XX, passaria a ter sua vivência gravada
e reproduzida em discos e aparelhos de rádio.

31

Nesse novo século, o universo da viola passou por algumas transformações. Nesse período começou a despontar no Brasil, a produção
industrial de instrumentos musicais, cujas fábricas tomaram como
base a experiência de fabricação de violões, para fabricar violas. Com
o tempo, alterações estruturais modificaram a escala, que passou a
chegar até a boca do instrumento e consequentemente, o número de
trastos, que passou de dez para doze. As cravelhas de madeira foram
substituídas por tarraxas de metal e os adornos da marchetaria foram
drasticamente reduzidos, sendo mais comum o uso apenas da roseta
em volta da boca da viola.
O contexto de êxodo da população rural para os centros urbanos fez
com que, nas cidades, esse contingente de pessoas encontrasse um
cenário que caminhava para um ideal de modernização. Ao longo das
décadas iniciais do século XX, a viola foi o instrumento que contribuiu
para o processo de trazer o campo para a cidade num período em que
a urbanização e industrialização reformulavam os modos de vida da
população rural. Era através da música que vem “da roça”, da musicalidade “caipira”, que o homem do campo se recriava e reafirmava suas
raízes no espaço urbano.
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Naqueles anos foram lançadas canções que emplacavam a temática
do homem do campo e o sentimento nostálgico e melancólico que
sentia de sua terra, tal como a composição “Luar do Sertão”, de 1914.
Nessa conjuntura começaram a despontar compositores e a se
formar as primeiras duplas caipiras, a maioria delas, originárias no
estado de São Paulo. Esse cenário foi impulsionado pela radiodifusão,
ocorrida ao longo das décadas de 1920 e 1930, na qual a viola tomou
conta do rádio e conquistou a cena urbana, assentando as bases
da produção discográfica que se seguiria nas décadas posteriores.
De acordo com Ivan Vilela, nesse contexto “a viola que outrora enchia
as ruas da colônia e do império com seu som maravilhoso, retornava
à cena urbana na medida em que a radiodifusão da música caipira
se intensificava já nos anos de 1930 e 1940.” 1
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Em um segundo momento, novos ritmos e formas de tocar adentraram no universo musical caipira, processo acompanhado também
por novos suportes para difusão como a televisão e o disco. É interessante notar, que embora esse contexto tivesse como cerne o estado
de São Paulo, em Minas Gerais ele estava sendo completamente
absorvido, especialmente na porção sul do estado, que ainda hoje
carrega essa influência.
Foi neste contexto histórico e musical, que surgiu o ícone Tião
Carreiro, considerado por muitos, um dos tocadores de viola mais
virtuosos da história. De nome José Dias Nunes, Tião Carreiro era
mineiro, nascido em 1934, na cidade de Monte Azul, região norte
de Minas Gerais. Aos dez anos de idade foi com a família para o
interior de São Paulo, onde, algum tempo depois, passou a se dedicar
à música, formando, posteriormente, a famosa dupla Tião Carreiro
e Pardinho.2

Nesse contexto, em Minas Gerais, foi criado no ano de 1936, o programa de rádio
A Hora do Fazendeiro, na Rádio Inconfidência, que está no ar até os dias de hoje.
Através deste programa, se transmitia e difundia a cultura e valores do campo
entre o público urbano e rural, contribuindo para a integração de conhecimentos
e saberes da população agricultora do estado de Minas Gerais.
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Lorena Soares Vieira, Violeira de São Francisco/MG
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Ao violeiro Tião Carreiro é atribuído a criação do ritmo denominado pagode, que por sua
vez, trouxe à música caipira elementos que fazem alusão a uma sonoridade incomum, e
também da escala mixolídio, que faz “uma suave alusão à música nordestina”, o que revela
a herança musical de sua infância passada no norte de Minas3. O pagode de viola é uma
combinação rítmica “de viola e violão, com ponteados inventivos na introdução e tendo
na poesia, como temática principal, feitos fantasiosos, glórias de um violeiro soberano.”4
A viola também ganhou visibilidade com o músico, violeiro e concertista Renato Andrade,
mineiro, nascido em 1932, no município de Abaeté, onde também faleceu, no ano de
2005. De acordo com Roberto Corrêa a partir do surgimento de Renato Andrade a viola
continuou “sendo o principal instrumento das duplas caipiras”, mas apresentou a todos o
potencial do instrumento na prática solista. À Renato é atribuída à formalização da viola
como um instrumento de múltiplas linguagens musicais.
No final do século XX, a viola e sua musicalidade ocupou cada vez mais espaço em programas
produzidos para a televisão, tais como o Viola, Minha Viola, apresentado por Inezita Barroso
(1925-2015), e passou a figurar nas trilhas sonoras de novelas.
Na passagem da década de 1980 para 1990, e já no início dos anos 2000 as produções de
violeiros mineiros solistas também se difundiram mais amplamente.
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Nessa conjuntura, a viola ganhou roupagens múltiplas no estado, permanecendo nos
batuques, congados, dança de São Gonçalo, rodas de viola, catiras e folias, mas também
nos nas duplas caipiras, nos violeiros solistas, nos palcos, em orquestras, nas universidades, nas mãos de crianças, jovens, mulheres e de mestres. Conclui-se assim, que em
Minas Gerais existem inúmeros violeiros e violeiras que dão à viola uma diversidade que
“não tem fim”. Esse aspecto demonstra um universo de saberes, linguagens e expressões
musicais frutos de um processo histórico ao mesmo tempo tradicional e dinâmico e que,
por sua vez, cria identidades a partir de paisagens sonoras específicas, que tem na viola
uma de suas bases.

NOTAS
1. VILELA, Ivan. Cantando a própria história..., p. 97.
2. Para saber mais sobre Tião Carreiro ver: A Trajetória de Tião Carreiro – das primeiras duplas ao sucesso
como criador e rei do Pagode. Ver. Tulia, Riberão Preto, v.2, n. 1, p. 144/173, jan./jun. 2016.
3. Nas músicas do gênero caipira é mais comum a escala jônio. Para saber mais ver: VILELA, Ivan. Cantando
a própria história..., p.108-109.
4. CORRÊA, Roberto. Viola Caipira... p.114
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Paola Karime, violeira de Carmo do Rio Claro/MG.
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Roda de Viola do Mercado Novo, Belo Horizonte/MG

A VIOLA E OS ESPAÇOS
DE ENCONTRO
“Em ver nas roças o povo tocar, em ver na
roda de viola a família cantando”
Paola Karime, violeira de Carmo do Rio Claro/MG

As sonoridades da viola de dez cordas com cinco ordens vêm
compondo historicamente as paisagens sonoras do estado de Minas
Gerais, fazendo parte da tradição e do cotidiano de muitos indivíduos
e grupos sociais.
É possível que muitos mineiros já tenham ouvido o som desse instrumento ao menos uma vez. Isso porque a viola está presente em vários
lugares sociais, das apresentações musicais e dos shows, aos encontros
entre familiares e amigos, passando pelas rádios, orquestras e festivais
de música. Essas ocasiões são, acima de tudo, espaços onde os sujeitos
se identificam, reforçam os laços e materializam suas memórias.
Contudo, em nenhum outro
espaço as relações sociais são
tão visíveis quanto nas rodas
de viola. Ambiente próprio do
violeiro e violeira, e fortemente
associada a outros acontecimentos de caráter festivo, a
roda é, sobretudo, um lugar para
trocas e aprendizagens.

39

A formação em roda é uma importante simbologia em diferentes culturas. Carregando a ideia
de circularidade, portanto, algo sem começo nem
fim, a roda indica unidade. Com especial ênfase
na tradição cultural africana, a roda participa da
transmissão da cultura pela tradição oral e pelo
culto aos ancestrais. A formação circular também
é importante na cosmovisão indígena expressa
através das danças e cantos rituais.

Essas ocasiões geralmente se
formam durante festas domésticas (casamentos, aniversários, etc.)
ou rituais religiosos (Folias, festas de santo, etc.). Revelam-se como
momentos de grande sociabilidade entre os indivíduos, marcados
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pelo consumo de bebidas e de comidas – os “tira-gostos” –, que demarcam esse lugar da
comunhão que a formação em roda solicita.
Seja no âmbito rural ou urbano, as rodas de viola estão presentes em todo o território de
Minas Gerais, apresentando-se como espaços de grande apreço por quem participa, já
que são momentos excepcionais de encontro entre as pessoas.
Além de serem assinaladas por um forte caráter de divertimento, as rodas se configuram
também como ambientes privilegiados para a questão da aprendizagem, tornando-se um
dos principais espaços de transmissão de conhecimentos sobre o instrumento. Nesse caso,
a aprendizagem é feita pela via da observação entre mestres e aprendizes, sendo que a
presença corporal é de extrema importância, por suscitar práticas lúdicas que garantem
ao aprendiz o acesso a determinadas qualidades que um bom violeiro e violeira devem
ter, tais como a “malícia” e a “persistência”.

Figura 2: Roda de Viola, São Francisco/MG.Fonte: Iepha/MG.
Foliões da Folia de Bom Jesus de São Francisco/MG
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Em uma tradição baseada na observação e na oralidade, como é o caso do universo das
violas em Minas Gerais, os encontros físicos proporcionados pelas rodas de viola são de
extrema importância para fortalecer a condição da transmissão de saberes. Assim, nas
trocas estabelecidas entre o violeiro e sua viola nesses momentos de encontro, um misturase ao outro e ambos se misturam aos outros. O lugar da viola é, sobretudo, “no peito e
nas mãos do violeiro e nos ouvidos de quem a aprecia”1 . Portanto, seja na formação em
roda, dentro de uma casa, ou em cima de um palco, a viola se revela muito além do que
um simples objeto.

NOTAS
1. LOPES, José Rogério; SILVA, André Luiz da. Os lugares da viola no Vale do Paraíba (SP). Sociedade e
Cultura, v.11, n.2, p. 183-190, jul./dez. 2008.
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Folia de Bom Jesus da Comunidade Quilombola de Buriti do Meio, São Francisco/MG

A VIOLA NAS EXPRESSÕES
DA CULTURA MINEIRA

“E ali eu ficava muito admirado dos foliões tocando
aquela violinha e cantando aqueles guaianos”
Moisés Montes, violeiro e fazedor de
violas de Montes Claros/MG

Os sons da viola são elementos estruturadores das mais diversas
ocasiões da vida coletiva, em especial daquelas de natureza festiva,
marcadas por celebrações, rituais, divertimentos, cantos e danças. A
garantia da permanência desse instrumento ao longo do tempo, só
foi possível porque esteve ativamente presente nesses momentos de
grande importância para os grupos sociais. Assim, pode-se afirmar
que são nesses espaços e tempos que a viola se realiza em toda sua
potência. Nessas ocasiões rituais e performáticas, a expressão sonora
é fundamental, já que o som é um dos principais elementos de ligação
dos indivíduos entre si e com suas divindades. Nesta perspectiva, os
sons da viola dão ritmo aos acontecimentos festivos, movimentando,
por exemplo, os giros das Folias, os cortejos dos Congados, as rodas
dos Batuques e as brincadeiras das Catiras.
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No caso das Folias, que são uma das práticas culturais mais difundidas
no estado de Minas Gerais, a viola é elemento marcante e fundamental.
Nessa manifestação, que está inserida nos quadros das celebrações do
catolicismo popular baseada na devoção a santidades e no cumprimento de promessas, toda a estrutura ritual é inteiramente conduzida
através da música tornando-se, certamente, um dos celeiros mais
expressivos de violas e de violeiros e violeiras no contexto mineiro.
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Essa prática chegou ao território brasileiro durante século XVI junto com os primeiros
colonos e sua religião católica, sendo, portanto, um legado da cultura portuguesa. Relatos
históricos, como a crônica intitulada Tiradores de Reis, publicada no jornal Arautos de Minas
de São João del Rey, em 1883, com a descrição de uma Folia da região das Vertentes,
mostra que a viola esteve presente nas Folias ao longo de séculos.
Logo após o dia 25 de Dezembro, em que a christandade comemora o nascimento
do Menino Deus, na gruta de Belém, apparecem os bandos de tiradores de Reis,
Folia que traz a tradicção dos Magos, que vieram do Oriente, guiado pela resplendente luz de uma peregrina estrella, e depositar offerendas aos pés do Messias,
annunciado pelos prophetas e promettido ás nações. Logo ao anoutecer saem
as Folias á percorrer as ruas e a bater de porta em porta. A parceirada é luzida, a
comitiva e bando de musicos são numerosos e exquisitos os instrumentos que
estes empunham; são elles um tambor, clarineta, viola, reque-reque, pandeiro
e uma sanfona.1 (grafia da época)
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A narrativa corrente entre os foliões é a de que a viola foi um dos instrumentos que os
Reis levaram para cantar o nascimento de Cristo, mostrando que os fundamentos da Folia
também estão presentes nos artefatos religiosos, assim como a bandeira, a toalha, as fitas,
entre outras. As Folias são vistas por mestres e pesquisadores como uma das práticas
culturais responsáveis pela manutenção das violas em Minas Gerais, isto porque, além de
ser um dos instrumentos primordiais, as Folias estão espalhadas pelas diversas regiões
de Minas, abarcando uma multiplicidade devocional extensa e complexa, que garante a
sua continuidade ao longo dos anos.
Não raro, a iniciação de muitos tocadores de viola é feita no interior dessa celebração, ante
a devoção e promessa a algum santo e acompanhando os foliões na vivência das jornadas, ao
longo dos ciclos festivos. As Folias povoam o imaginário e as lembranças dos violeiros como
um momento mágico e, ao mesmo tempo, exemplar, do ponto de vista da experiência:
Quando eu aprendi a tocar viola eu tinha 12 anos. Porque quando eu era pequeno
papai tinha uma viola, uma violinha, eu me lembro dela. Ela era pequena, e ele
gostava demais de viola. Ele trabalhava demais, era pobre, ele mesmo criou
família trabalhando na enxada, na roça, trabalhando para os outro, e ele tinha
essa violinha [...] Quando mudamos pra aqui, pra essa localidade que é Lagoa
Trindade, hoje é Doutor Campolina, soube que ele era folião também, um homem
que morava ali, e resolveu levantar, tinha uma promessa de andar com uma Folia,
chamou ele pra ele ajudar e ele foi ajudar. [...] Aí no ano seguinte andou com a
Folia, e eu tinha 12 anos quando começou essa Folia que eu ando nela até hoje.
José Pereira Leal, Jequitibá/MG.
A viola ocupa uma posição central no conjunto instrumental das Folias, geralmente junto
aos capitães, autoridade maior na hierarquia dos grupos. O fato de estar nas mãos dos
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mestres diz muito sobre a importante atribuição que o instrumento possui nessa celebração,
fornecendo a referência do tom aos demais integrantes e orientando-os musicalmente
no ritual durante as jornadas.
[O cabeça de Folia] É o que toca viola. [É importante] por causa do som e a gente
mesmo vê que sem ela o trem não sai adequado não. Eu saí em Folia muito tempo
com violão, mas, depois que eu passei para a viola, eu vi que é a viola mesmo
que dá o incentivo melhor, ela dá o tom, o tom dela é diferente.
Na Folia é o seguinte: se a Folia que não tem viola, ela não é adequada não. [...]
A minha Folia nunca saiu sem, quando num tem viola não sai, tem que ter viola,
a Folia minha tem duas violas. Porque o violão, o violão num é de Folia, o violão
é de samba e viola não, viola é adequado para a Folia mesmo. Num tem Folia
sem viola, nem sem viola nem sem rabeca, porque a única coisa que dá o tom
da Folia é rabeca e viola.
Domingos Corrêa, São Francisco/MG.
A linguagem musical das Folias é dinâmica e apresenta peculiaridades conforme as
devoções, os grupos e as regiões de ocorrência. Tais diferenças se estabelecem desde a
estrutura rítmica, que pode ser mais “ligeira” ou mais “arrastada”, passando pelos toques,
até chegar às afinações. Assim, do ponto de vista sonoro, as Folias mineiras são bastante
diversificadas, sendo que os grupos da porção norte do estado manifestam determinadas
especificidades se comparadas aos grupos da porção centro/sul, devido às referências
culturais próprias de cada região.
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A performance musical das Folias se desenvolve por meio de uma estrutura de perguntas
e respostas, e a toada é o toque que geralmente é utilizado para o acompanhamento das
letras. Cada etapa desse ritual obedece a um complexo protocolo cerimonial, que tem a
viola como o instrumento norteador dos cantos rituais. É costume dos foliões enfeitarem
suas violas com fitas coloridas e outros adereços, demostrando uma relação que ultrapassa
a mera utilidade com o instrumento.
Todas minhas violas têm fita, as viola tem fita, tem significado, é... São José, Nossa
Senhora, Gaspar e Baltazar e Belchior. O significado das fitas tem as cores né,
São José, Nossa Senhora, Rei Gaspar, Baltazar e Belchior, e a azul aqui é a cor do
céu. “Uma fita que colocou tem seu significado, ela representa o ouro que Jesus
tinha ganhado”, quer dizer, só a fita que pôs, agradecer só quem dá essa fita. O
espelho corta o mal né, que tem pessoas que faz o mal e se olhar o espelho não
faz [...] então muitos colocavam o espelho aqui.
Odorino Siqueira, Betim/MG.
A celebração das Folias também acomoda, no intercurso dos cantos devocionais, momentos
de recreação entre seus participantes, o que revela a maleabilidade entre os terrenos do
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Fitas enfeitando a viola de folião em João Pinheiro/MG
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sagrado e do profano, que é própria da cultura e da religiosidade popular. Para cada um
desses momentos, determinadas musicalidades são produzidas pela viola, que conduz
os movimentos por meio de toques e de ritmos específicos.
Entre os festejos e danças nos quais a viola se fez e ainda faz presente está o batuque. A
despeito da marcante presença dos instrumentos musicais percussivos nos batuques e
danças feitas pela população negra, verifica-se que a viola também compunha a sonoridade do ambiente de divertimento promovido pela prática dessas expressões durante
o século XIX.
Os Batuques, Lundus, Sussas e Danças do Carneiro, são exemplos de ocasiões que conjugam
música e movimento corporal, nas quais as violas costumam integrar o conjunto instrumental, e cuja ocorrência é bastante difundida por Minas Gerais. Essas danças geralmente
têm lugar em momentos de festejos comunitários, após as funções religiosas de Folias,
de festas de santos padroeiros e de pagamentos de promessas, de modo que o tempo
dedicado ao divertimento parece ser tão importante quanto aquele dedicado à devoção.
Seu desenvolvimento é feito por meio de marcações rítmicas geradas pela percussão
dos tambores, combinadas aos toques das violas e dos demais instrumentos, além dos
cantos, que estimulam a aproximação corporal entre os participantes durante as danças.

MIOLO Violas.indd 46

15/03/2019 12:12:57

As sonoridades possuem um ritmo balanceado e os versos entoados são curtos, cujos
refrãos são acompanhados por batidas das mãos e dos pés.
Também neste caso, a viola confere entonação aos versos cuja proposição é geralmente
feita pelo próprio violeiro ou violeira, que são acompanhados de coro e de palmas. É este
instrumento que, junto aos tambores, marca a cadência da música conjugada à dança.
Assim, a viola possui uma funcionalidade específica no conjunto instrumental dessas
expressões, pois é ela que “segura a batida” dos demais instrumentos.
Na sussa os violeiros e os rebequeiros ficam tudo sentado, aí segura o batido nos
instrumentos de corda. Aí os outros instrumentos ficam em pé na sussa, lundu.
Aí vai um e dança. Aí na hora de cantar vai lá, em pé, pertinho dos violeiros, ai
canta os versos lá. [...] Aí dá espaço, abre a roda e o pessoal dança, o homem entra
primeiro e começa, aí a mulher vai. O homem entra primeiro e saí por último.
Num pode sair antes da mulher não. Se a mulher for forte o homem sua lá, mas
vai ter que dançar. Senta porque pra tocador viola é mais confortável.
Rodrigo Oliveira, São Francisco/MG.

Danse Lundu. Johann Rugendas (1821-1825) Fonte: Gallica. Bibliothèque nationale de France. Voyage pittoresque dans le Brésil.
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Outra dança popular que se relaciona de modo particular com a viola é a Dança de São
Gonçalo do Amarante. A dança compõe o conjunto de práticas católicas introduzidas
pelos portugueses no início do processo de colonização e que, ao longo do tempo, foram
sendo incorporadas pela população brasileira, sobretudo as localizadas ao norte do Brasil.
Na Dança de São Gonçalo a viola é o instrumento central que orienta os demais instrumentos durante a performance musical. Essa dança, como o próprio nome sugere, é
realizada como pagamento de promessas feitas a este santo que, no Brasil, é considerado
o padroeiro dos violeiros e violeiras, o que reforça a importância da viola como o eixo
estruturante da manifestação.
O ritual é instaurado a partir da dança que é ofertada ao santo como forma de pagar a
promessa, revelando que a ligação entre a música e o movimento corporal é onde os
fundamentos do sagrado se realizam, através dos sons da viola.
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Você tinha problema e esses problemas geralmente apegava pela fé que a gente
tinha muito em santo. Santos Reis, São Gonçalo, Bom Jesus da Lapa, São Sebastião. Então eu fazia uma promessa, -“ô meu São Sebastião”, no caso São Sebastião
ou senhor São Gonçalo, -“se o senhor me manter livre ou me curar dessa eu
vou fazer... dançar doze roda de são Gonçalo, ou vou dar um almoço, vou dar
uma janta, fazer uma festa, benefícios da graça conseguida”. Então, ele sarava
e melhorava, aí ele marcava o cumprimento da promessa, pro São Gonçalo. [...]
Então ele falava, tal dia fulano vai cumprir a promessa de São Gonçalo, vai ter

Falecido em Amarante, na região do Porto, Portugal, em 10 de janeiro
de 1259, São Gonçalo tornou-se beato da Igreja Católica em 1561, e
não teve o processo de santificação concluído.
Em Minas Gerais, ganhou espaço nas vilas e arraiais, sendo instituído
padroeiro de vários municípios.
No município do Serro, a Igreja Matriz de São Gonçalo, reconhecida
como patrimônio cultural do estado de Minas Gerais, conserva em
seu forro da capela-mor a imagem de São Gonçalo, com autoria
atribuída ao mestre Silvestre de Almeida Lopes, datada de 1787. Na
pintura, fora representado entre nuvens vestindo um hábito branco
e capa preta, segurando um báculo e um livro.
A representação iconográfica do beato, cuja biografia apresenta
diferentes versões, aparece na versão brasileira “vestido de frade
dominicano, com batina, capa e chapéu; ou em trajes de camponês
luso, com botas, calças pelos joelhos, meias, paletó, capa e chapéu
comum, porém em ambas está segurando uma viola, como se a
estivesse tocando”.
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doze rodas de São Gonçalo. Ele sabia que o pessoal ia pra assistir o São Gonçalo,
mas sabia que no fim do São Gonçalo ele tinha os comes e bebes, e tinha uma
roda de batuque, tinha umas guaiana, tudo que fazia no fim.
Neto Guacho, Pedras de Maria da Cruz/MG.
Seguindo no domínio das danças, outra expressão da cultura popular mineira onde a
presença da viola é bastante significativa é a Catira, performance musical e coreográfica
que é basicamente estruturada no som, na linguagem e na dança. A Catira é descendente
direta do cururu e do cateretê, os quais foram amplamente difundidos nas reduções jesuíticas ao longo dos séculos de catequização, e que, desde o início, já traziam como traço
distintivo o repicado de violas entrecortado por palmas e sapateados.
Entende-se que o surgimento da Catira é inseparável do misto étnico que caracteriza a
formação social do Brasil e de Minas Gerais, e que, os espaços onde o repertório da Catira
estava inserido se situavam num ambiente intimamente ligado ao cotidiano do trabalho
nas roças, aos festejos religiosos e aos diversos outros momentos de sociabilidade dos
grupos e populações rurais. Nesta prática cultural, a viola se apresenta como elemento
fundamental, posto que é o único instrumento utilizado e porque é extremamente necessária à execução dos dois ritmos principais da Catira: a moda de viola e o recortado.
Na Catira o momento da moda de viola é considerado o de maior solenidade. Nele, os
dançadores param de dançar e o tempo passa a ser dedicado inteiramente à viola, ao
violeiro e à poesia cantada. Os versos são entrecortados pelos ponteados do instrumento,
tocado nos intervalos entre as estrofes.
O desfecho da estrutura musical é feito através do
recortado que, ao contrário do ponteado, possui
uma sonoridade mais rítmica do que melódica. Na
Catira, este ritmo complementa a moda e quando
executado, é acompanhado de danças que ocorrem
no compasso do som da viola. A entrada do recortado também marca o ponto alto da dança. Neste
momento, os dançadores e dançadoras trocam
de posições em um jogo de aproximações e de
recuos, fazendo círculos e saltos, acompanhados
pela marcação das palmas e dos pés.
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A moda de viola é considerada uma modalidade
musical característica da chamada cultura caipira
e é constituída por uma cadência mais prolongada e versos cantados em um dueto de vozes
terçadas, que são entremeados em melodias que
se repetem. A música é composta por inventivos
relatos de temas que estão fortemente ancorados
na cultura interiorana, que vão desde invocações à
natureza, fatos cotidianos e sentimentos amorosos
e acontecimentos da vida em comunidade.

A importância da viola é a seguinte, ela é a frente do catira [...] sem a viola parece
que o catira fica vazio. Eles batem o pé sem viola, dança, mais a viola chama o
sapateado. Quando você risca a viola, você bate a viola, uma viola gostosa, uma
viola bonita, bem batida, os catireiro empolga, então a importância dela é nesse
momento.
Vinícius Teles, Uberaba/MG.
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Dança da Catira Pedro Pedrinho de Martinho Campos/MG.
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Violeiros da Catira Pedro Pedrinho de Martinho Campos/MG

No Congado a viola também se faz presente. Seu uso é comum nas Marujadas e nas
guardas de Congo e Catopés. Nessa manifestação a viola e o violeiro são responsáveis
por dar o tom dos cantos.
É porque a viola, o Congado aqui nosso, lá em Belo Horizonte é difícil porque
a maioria dos grupos lá é moçambique então não usa viola, mas a guarda de
congo mesmo, a tradição dela é o cântico com a viola. As sete vozes, a cantoria é
duetada, cada um na sua voz e precisa da viola porque a hora que a gente tá ali,
eu estou no comando, por exemplo, com a espada na mão tirando as marchas
eu preciso que domina a gente ali a viola, senão a cantoria não fica boa. Uma
hora eu vou cantar de uma altura outra hora, eu vou tá variando na altura do
cantar, e isso aí pra você que está respondendo é ruim. Têm as sete vozes ali,
se eu ficar só mudando, você vai ficar rouca rapidinho, e a viola segura a gente
porque você vai tá ali, escuta a viola lá e “ah, é essa altura”, e fica o dia inteiro
nessa altura, entendeu? É pra, como diz, é pra regrar a gente mesmo. E é mais
bonito, a cantoria com a viola, você escutar o som da viola é outra coisa.
Rosemeire Soares, Jequitibá/MG.
Assim que o capitão regente acena o comando, a música se inicia a partir dos ponteados
da viola. Durante o ritual esse som é pouco percebido pela audiência, porém, o capitão
está a todo instante atento ao instrumento, que dá a altura apropriada ao canto. A base
rítmica do repertório das guardas que utilizam a viola é feita por este instrumento e
também pelos tambores. A partir deles é que se constituem os diferentes tipos de marcha,
que são os sons característicos do congado.
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NOTAS
1. ROSA, Moisés Pereira. [01 de agosto de 2017]. Montes Claros. Projeto Violas: o fazer e o tocar em Minas.
Acervo documental Iepha/MG.
2. FREYREISS, Georg Wilhelm. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Ed. da
Universidade de São Paulo, 1982, p.114.
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Guarda de Congo Santa Rita, Jequitibá/MG

53

MIOLO Violas.indd 53

15/03/2019 12:13:09

Violeiro Zé Limão, Jequitibá -MG
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A PRODUÇÃO DE
MUSICALIDADES
“O que me motivou a tocar viola foi
o som, as modas raízes”
Márcio Tavares, violeiro de Paraguaçu/MG

Pelo que foi exposto até o momento, percebe-se que as violas são mais
do que simples objetos para produção sonora. Ao contrário, são parte
constitutiva da trama cultural, atuando como mediadoras de relações
sociais, de visões de mundo e de ideias. Assim, todo e qualquer som
produzido por este instrumento carrega consigo contextos culturais,
políticos, sociais, territoriais e econômicos específicos. Nesse universo,
as afinações e os ritmos são duas das principais vias em que questões
sonoras e culturais se conjugam em distintas musicalidades.
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A viola de dez cordas de cinco ordens possui uma grande riqueza
sonora, muito em função da diversidade de afinações do instrumento.
Suas cordas possuem a capacidade de alcançar uma infinidade de
tons por meio da variação em suas tensões.
Sendo parte inexorável do ofício de tocar viola e da performance
musical do violeiro e violeira, a afinação mostra-se como uma espécie
de dialeto, cujos códigos são acessíveis somente aos tocadores.
Este instrumento abriga múltiplas possibilidades de afinações se
comparado a outros instrumentos de cordas dedilhadas e, apesar
de não haver um consenso quanto ao número de afinações existentes
no Brasil, há uma estimativa de que foram desenvolvidos ao menos
vinte modos distintos de se afinar viola.
O contexto mineiro também aponta para uma variedade de afinações,
revelando toda a potência criativa do instrumento nas mãos de quem
toca. No estudo para o Registro, foram identificados 32 diferentes
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Capa do disco Tião Carneiro em solos de viola. Caipira, 1979.

tipos de afinações nomeados de 46 diferentes formas pelos violeiros e violeiras. E neste
amplo conjunto, três afinações se destacam: Cebolão, Rio Abaixo e Natural.
A afinação Cebolão, também conhecida por Caipira, Universal, Avançador e Comum, nasceu
no Brasil e é empregada para levadas mais ligeiras e por formas de tocar rasqueadas. Sua
utilização predomina nos chamados ritmos caipira, alcançando grande popularidade pelo
território mineiro, principalmente devido à figura do violeiro Tião Carreiro, que a adotou
para tocar o ritmo Pagode.
É possível fazer um paralelo entre determinada afinação e a região em que está estabelecida no território. A afinação Cebolão, por exemplo, se consolidou na chamada região
caipira, cuja frente de expansão territorial se deu pelas bandeiras paulistas, e que, em
Minas, compreende a região Sul e o Triângulo Mineiro. Essa afinação vai perdendo sua
expressividade na medida em que se desloca para a região norte do estado de Minas. Isso
se deve ao fato de que, nessa porção territorial, outras referências culturais se enraizaram
a partir de fluxos e de processos sociais distintos. Nessas localidades, a afinação Cebolão
se dilui entre a afinação Rio Abaixo e a Natural, que se manifestam com mais força.
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Também chamada de Oitavada, Guitarra, Guitarra Inteira e Cebolinha, a afinação Rio Abaixo
veio junto aos portugueses durante o processo de colonização do Brasil. As sonoridades
advindas desta afinação são bastante específicas, sendo utilizada geralmente para tocar
canções ponteadas e com arranjos de execução mais “lânguidos” e menos “vigorosos”
que as da afinação Cebolão.
Essa afinação está envolta por certa mística em “causos” envolvendo a presença do sobrenatural, especialmente com a figura do diabo, que de acordo com a oralidade, é considerado
um grande tocador de viola. Nessa narrativa, os violeiros e violeiras que desejam adquirir as
técnicas para tornarem-se tão exímios quanto ele no ofício, devem se submeter a um pacto:
enquanto o diabo fornece as habilidades com a viola, o tocador dá em troca a sua própria alma.
As relações pactuárias para incrementar o ofício se concentram, justamente, na questão do
aprimoramento nos modos de se afinar a viola, principalmente na Rio Abaixo, atestando
o caráter mágico e, ao mesmo tempo, a importância dessa afinação enquanto dialetos
das práticas musicais da viola.
Já a afinação Natural, denominada muitas vezes como Goiana, Goiano, Violada, Enviolada
e Normal, é muito difundida por ser empregada também para afinar o violão. Em função
disso, muitos dos violeiros e violeiras que iniciaram na prática musical por meio do violão,
geralmente acabam por encontrar um caminho mais acessível de introdução ao universo
da viola através dessa afinação.
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A difusão da viola e de suas afinações pelo território mineiro convergiu para uma impressionante diversidade sonora, manifestada também na abundância de ritmos musicais. Suas
características se estabeleceram em contextos históricos, sociais, culturais e geográficos
específicos.
O contexto das violas em Minas abarca outras afinações, tais como:
A viola comporta uma variedade
de ritmos e de toques, entre eles:
Rio Acima, Paraguaçu, Oitava, Travessa, Meia Guitarra, Paraguaia,
Pagode, Cururu, Guarânia, Cateretê/
Atravessada, Canhoto, Afinação Sagrada, Folha Seca, Viola Moura,
Catira, Toada, Moda de Viola, Cipó
Faisão, Goianinha, Seis Ordens, Afinação de Dois em Dois, Latino-Americana, Padrão, Quatro Pontos, Cubatão, Rodas de Viola, Sabadão,
Preto, Valsa, Querumana, Polca,
Rancharia, Pantaneira, Braço solto, Arturiana e Carreteiro.
Toque da Onça, Toque da Ludovina, Cana Verde, etc. Dentre os
ritmos mais tocados pelos violeiros
e violeiras estão aqueles que se integram aos quadros da chamada música caipira, gestada
na mesma região onde a afinação Cebolão é mais expressiva. A difusão desses ritmos foi
amplificada territorialmente por ocasião do fenômeno do rádio e das gravações dos discos.

Tem Inhuma [...] eu invento mais ou menos [toca a viola]. Isso aqui é a Inhuma.
Agora tem tanto toque, tem um tal do Papagaio, seu Minervino tocava e eu
não aprendi. Tem o Toque da Onça, uma tal de Caninha Verde. Tem tanto toque
de viola. [Esses toques são] mais observando a natureza, é porque tocar uma
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Caninha Verde já viu, Caninha Verde só dá certo se tiver bastante gente, é que
aí vai dançar, vai bater palma, é, tanta coisa que tem, e isso é um trem meio
esquecido, [...] o povo aqui num lembra disso, é que hoje os forró que eles faz
hoje é aquele pula-pula, né, é o batuque, todo jeito, né, e a maioria hoje toca
música sertaneja, num incentivou esses tipo de toque não. Mas tem!
Domingos Corrêa, São Francisco/MG.
Essa passagem toca em um ponto bastante sensível a respeito das sonoridades das violas,
que se refere ao meio ambiente como conteúdo primário de elaboração sonora por parte
dos violeiros e violeiras. A conexão estabelecida entre o homem e a natureza compõe a
paisagem sonora de muitos ritmos e toques, que é formada por uma infinidade de sons,
como dos animais, das águas e das atividades agropastoris, onde a vivência na “roça” é
sempre matéria da memória.
Observa-se assim, que tanto as afinações quanto os ritmos estão estreitamente vinculados às expressões musicais da cultura popular, participando da visão de mundo e do
imaginário dos grupos sociais, por serem traços fundamentais das suas manifestações
culturais, religiosas, do trabalho e do divertimento. São tradicionalmente herdadas pela
via da oralidade, tendo como condutores os mestres de tradição, que são quem dominam
e transmitem os conhecimentos.
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Além dos ritmos, o universo das violas em Minas Gerais se abre a uma diversidade de formas de tocar, de
gêneros musicais, além de manifestações que possuem bases rítmicas correlatas. Com relação a esta última,
são exemplos: Catira/Cateretê, Folia, Batuque, Lundu, Sussa, Congado, Calango, Catopê, Moçambique, Chula,
Mazurca, dentre outros.
As formas de tocar dizem respeito ao modo como os dedos da mão direita passam pelas cordas, variando do
Rasqueado/Repicado, ao Ponteado/Dedilhado. A primeira corresponde a uma técnica que é muito utilizada
para se tocar ritmos batidos, que são obtidos passando os dedos pelas cordas a uma só vez em um movimento
rasgado, de cima para baixo. Já a segunda corresponde à outra técnica que consiste no movimento dedo
a dedo sobre as cordas, produzindo uma sonoridade mais melódica, conferindo o tom “choroso” da viola.
Já Rock, Folk, Pop, MPB, Gospel, Blues, Samba e Bossa Nova, abrange alguns dos gêneros musicais tocados na
viola, o que mostra que este instrumento abrange uma variedade musical que é verificada em poucos instrumentos.

NOTAS
1. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de. Instrumentos musicais populares portugueses. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1966.
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OS “CAUSOS” DAS VIOLAS
“O que quiser aprender, têm que pegar a viola que nunca foi
tocada e ir pra porta de igreja dia de sexta-feira da paixão”
Mestre Waldão, Teófilo Otoni / MG
A viola está inserida em um universo onde a literatura oral tem grande importância. As lendas e os
“causos” são socialmente compartilhados entre os indivíduos e os grupos sociais, sendo matéria de
extensos debates entre os violeiros e violeiras e sua audiência. Um dos tópicos mais importantes
dessas narrativas gira em torno dos feitos para se tornar um bom violeiro. Nesse sentido, uma das
lendas mais conhecidas versa sobre os pactos realizados com Diabo, conforme já citado.
Entre as narrativas mais populares, há aquelas das simpatias e de outros métodos não convencionais utilizados pelos violeiros com o intuito de melhorarem a habilidade, como a de passar cobra
entre os dedos, de colocar o chocalho de uma cascavel dentro da viola ou de visitar os túmulos
de grandes tocadores.
Por terem importância sagrada, as violas figuram também em relatos de curas e de benzeções.
Neste caso, o instrumento é utilizado pelo violeiro e violeira como um objeto de mediação entre
o mundo divino e o terreno.
Minha esposa tava passando muito mal, ela teve internada e eles ia, ela foi até para Belo
Horizonte, lá pro hospital, e eu trabalhando aqui custando a manter a casa, manter e
levar pro hospital também lá, que a gente é fraco né, não pelas graças de Deus porque
pelas graças de Deus eu sou um homem forte. Aí eu fui na casa de uma senhora e pedi
ela pra ficar abençoado a minha esposa, ela fez as oração e pediu e falou comigo ‘ó, ela
não vai ser preciso ser operada não, mais ela vai sentir a miora e tal’ [...] Então essa senhora
fez as oração, falou ‘cê tem fé?’, falei assim ‘tenho’, ‘mas pela sua fé também cê pode curar ela,
pra baixo de deus’. [...] E o médico no outro dia viu que não precisava operar mais. Então a
dona falou comigo que quando chegar em casa ela sentasse num lugar lá e nóis pegasse a
viola pra tocar, qualquer toque, e ela dançar. Ela começou a dançar assim, foi dançando, não
queria dançar, eu ‘não, cê pode, é uma missão, é uma oração pra fazer’. Fez! Nunca mais, nem
sentiu mais nada. Então logo abaixo de Deus é a oração e foi o toque da viola mesmo.
Odorino Siqueira, Betim/MG.
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Nas lendas envolvendo a afinação Rio Abaixo, conta-se que uma viúva, acompanhada de seu filho,
lavava roupas às margens do rio quando um homem de chapéu e trajes escuros surgiu descendo em
uma pequena canoa, na posse de uma viola, que era magistralmente tocada. Encantada com o som
que saía do instrumento, a viúva elogiou o forasteiro e o convidou para tomar um café em sua casa.
Enquanto passava o café para o visitante, seu filho ficou desconfiado quanto à aparência estranha
daquele homem. Assim que avistou um pé de boi ao olhar por debaixo da mesa, o menino logo
chamou a atenção de sua mãe, que não acreditou nas invencionices do filho. Contudo, a insistência
infantil fez com que a viúva resolvesse conferir a história que o filho lhe contou e, ao olhar debaixo
da mesa, a mulher confirmou que o homem realmente tinha os pés como os de bois.
Assustada, em um único lance resolveu também retirar o chapéu do homem constatando que
este tinha chifres de bode. A mulher então começou a rezar dois credos, fazendo o diabo explodir,
transformando-se em uma fita preta que, se amarrada a qualquer viola, faria do tocador um excelente violeiro, assim como o diabo.
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Mestre Seu Miguel repassando conhecimentos para violeiro, São Francisco/MG.

OS MESTRES E A
TRANSMISSÃO DOS SABERES
“Aí que ele afinava a viola. Eu entregava a viola pra
ele, ele afinava e me ensinava a ir tocar viola”
Odorino Siqueira, violeiro de Betim/MG

A relação de ensino e aprendizagem dos conhecimentos relacionados
à viola é um dos principais domínios para a produção e reprodução das
diversas práticas musicais nos diferentes contextos de Minas Gerais.
A transmissão dos saberes se mostra, então, como uma das questões
estruturantes para as permanências da viola no tecido social mineiro.
Tradicionalmente baseados na cultura não escrita, esses saberes são
apreendidos na prática, através da percepção, da experiência e da
memória, que são os suportes do processo de aprendizagem. Não
por acaso, este universo é altamente inventivo, e cujo exemplo mais
marcante é fornecido pela diversidade de afinações e de toques.
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A oralidade é a principal forma de transmissão dos saberes para
violeiros e violeiras. Nela, o conhecimento dos mestres está a serviço
de uma funcionalidade performada em determinados momentos da
vida coletiva, sendo mantido por laços familiares e devocionais. É, por
exemplo, nos afazeres cotidianos, na devoção a algum santo ou no
envolvimento com alguma festividade, que a conexão com o instrumento é estabelecida e repassada dos mais velhos aos mais novos.
Eu aprendi incentivado pelo meu pai, mas mesmo com ele
ainda foi difícil de aprender, porque ele era direito [destro].
E mais, ele não deixava nós pegar na violinha dele não, dava
trabalho, era escondido. Na hora que ele saía a gente ia lá
despistado e depois largava a violinha lá. Mas não aprendeu
também não. [...] Foi uma luta muito difícil. Aliás quando eu
tinha uns 10 anos eu já sabia afinar uma viola, aprendi afinar
mais ligeiro do que tocar. Igual, eu via o véio lá sentado lá
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afinando e tocando, porque pai gostava de viola demais, tocava muito. Tinha vez
que ele mais o véio Juquinha Bicota tirava a noite todinha, começava na boca
da noite e amanhecia o dia tocando viola. Os dois era bons de viola.
Aí pegou um sentido, os irmão meus quase todos tocam, uns toca mais, outros
toca mais pouco, mas todo mundo aprendeu a tocar. Eu aprendi mesmo com
meu irmão. Ele era canhoto, e eu não. Mas aprendi só de olhar. Eu toco canhoto,
mas não sou canhoto não. Só a influência de aprender o instrumento. E ele deu
a oportunidade e nós aprendemos.
Domingos Corrêa, São Francisco/MG.
A atividade musical do pai geralmente é vista com encantamento e curiosidade pela
criança, sobretudo, por ser um mundo permeado por segredos e de importância sagrada
para o aprendiz. A transmissão do saber, portanto, é extremamente sutil e envolve outras
lógicas de pensamento e de ação, em relação à educação formal.
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O desafio de acessar esse mundo secreto faz com que o aprendiz procure descobrir “por
seus próprios meios” a arte da viola. Nesse ponto, a imitação é uma dimensão notável
do processo oral de transmissão de conhecimentos. Nela, os aprendizes são instigados a
reproduzir os gestos e as técnicas de seus mestres, em um dinâmico jogo de ensino onde
quem aprende assume um protagonismo na ação.
Diante dos elementos apresentados até aqui, os Saberes, Linguagens e Expressões Musicais
da Viola em Minas Gerais foram reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial do estado.
Saberes porquê se trata de um universo envolto, em todas as suas dimensões, por conhecimentos, técnicas, ofícios e modos de fazer que vão desde a fabricação artesanal do
instrumento até o conhecimento tácito das afinações. Não por acaso, a figura do mestre
violeiro ou do fazedor de viola é recorrente na fala dos tocadores evidenciando a sua
importância para a perpetuação dos saberes relacionados à viola.
Linguagens porquê existe um sistema através do qual os violeiros e tocadores de viola
comunicam seus saberes, suas ideias e sentimentos. Há, portanto, uma linguagem símbolica, rítmica, melódica e poética concebida como um modo incomum de discurso, distinto
das falas ordinárias. Em última instância, o instrumento fala e seu tocador também, instituindo distintas formas de comunicação: olhares, posturas, gestos, escutas e vinvências
formando um voabulário específico que se traduz nas diversas afinações, ritmos e toques.
Expressões porquê diz das práticas musicais, individuais e coletivas, que perspassam
distintas manifestações consideradas importantes para a cultura, as memórias e as identidades do estado. Porque se configura no ambiente no qual violeiros e viola se sustentam
e executam suas funções. Entre esses contextos estão as Folias, Congados, Rodas de viola,
Catiras, Batuques, Danças de São Gonçalo, entre outros.
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Pai e filho tocando viola, Nepomuceno/MG
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Capitã de Congado Rosemeire Soares, Jequitibá / MG
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