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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo investigar o ensino da viola caipira no Centro de Ensino 

Profissional Escola de Música de Brasília (CEP-EMB), a partir da opinião de dois professores 

violeiros. Especificamente, o estudo visa: 1) descrever quais conhecimentos e habilidades os 

professores consideram relevantes para o ensino e a performance da viola; 2) identificar que 

materiais didáticos, estratégias e repertório eles selecionam e desenvolvem, como e por quê. 

Integra-se também à proposta do trabalho realizar uma revisão de literatura a fim de fazer um 

levantamento de trabalhos de importantes autores que utilizando-se do tema viola caipira 

discutem a respeito de história musical e social do instrumento; cultura caipira; inovação nas 

formas de utilização do instrumento na atualidade; sua técnica instrumental e escolarização. 

Este estudo entrevistou dois violeiros, Roberto Corrêa e Marcos Mesquita, professores de 

viola caipira no CEP-EMB. Eles revelam que o ensino em questão está em processo de 

sistematização de conteúdo provindo da música da cultura popular brasileira, na qual, a 

transmissão de conhecimento é marcada pela oralidade. No CEP-EMB, a aprendizagem 

informal do instrumento se mescla a aprendizagem formal e tem promovido a pesquisa, o 

desenvolvimento técnico, a utilização do instrumentos em outros gêneros musicais e a 

divulgação da cultura caipira.  

 

Palavras-chave: viola caipira, ensino e aprendizagem, escola de música, material didático 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Meu primeiro contato com a viola caipira aconteceu em 2009, quando comprei meu 

primeiro instrumento. Mas, meu interesse no instrumento vem do fato de sempre ouvir e 

gostar de música caipira e sertaneja. Durante minha adolescência, quando eu estava 

empolgado com rock, nunca deixei o costume de ouvir música tradicional em casa, costume 

esse estabelecido por meu pai que tem origem caipira. Por meio dos discos, dos programas de 

rádio e de televisão eu fui construindo meu conhecimento sobre o universo da viola caipira. 

Não posso deixar de considerar também que o ambiente social onde passei a infância e pré-

adolescência iniciou esse contato. Em Santo Antônio do Descoberto-GO, cidade vizinha do 

Distrito Federal - DF que, naquela época, ainda tinha costumes típicos de interior, era 

inevitável ouvir esse tipo música.     

Minha prática musical, contudo, começou aos 13 anos, quando me mudei para 

Taguatinga - DF e resolvi aprender tocar violão com professor particular. Meu intuito era 

tocar as músicas populares da época, principalmente, pop rock nacional. Eu gostava das aulas, 

o professor não tinha formação acadêmica nem era músico profissional, mas era 

extremamente preocupado com o aprendizado do aluno e ensinava com clareza e paciência.  

Além disto, nossa relação era bastante amigável, com isso eu me sentia muito empolgado. 

Nesse período, meu aprendizado se desenvolveu, principalmente, por meio da imitação 

auditiva e visual: eu ouvia o professor e depois tentava reproduzir. Depois, comecei a ler 

cifras e, por último, desenvolvi a habilidade de tirar músicas “de ouvido”. 

Em 2003, a Universidade Católica de Brasília (UCB) estava com um projeto de 

extensão que oferecia, gratuitamente, para os alunos da rede pública, a oportunidade de 

participar de um coral de vozes mistas. O projeto, também, oferecia aulas de teoria e de violão 

clássico. Aproveitei a oportunidade e comecei meus estudos de teoria musical, leitura de 

partitura, violão e canto coral (principal atividade do projeto). Todas essas aulas eram 

ministradas por um único professor, orientador rigoroso e exigente. Nesse ambiente, aprendi 

muita coisa e construí minha primeira base teórico-musical para tocar e ensinar música. O 

professor estimulava a aprendizagem colaborativa e solicitava que os alunos mais avançados 

ensinassem os iniciantes ou aqueles com dificuldades. Essa foi a minha primeira experiência 

como professor, pois fui incumbido de ensinar violão para dois alunos. Nessa prática, eu 

repetia os procedimentos didáticos do maestro.       

Permaneci no projeto da UCB por quatro anos e, assim, que deixei o coral consegui 

entrar na Escola de Música para estudar canto. Porém, meu verdadeiro interesse era estudar 
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violão, então, mantive meus estudos sem o acompanhamento de um professor. Nessa época, 

eu continuava dando aula individual de violão, ensinando no mesmo padrão da época do 

coral. Um ano depois, entrei na UnB, agora para estudar violão. Decidi que não era mais 

interessante continuar estudando canto na Escola de Música e abandonei o curso: meu foco 

era o violão.  

Quando comprei minha viola caipira, eu não tinha muitas pretensões, meu objetivo era 

tocar música caipira, simplesmente, como uma forma de entretenimento entre parentes e 

amigos. Eu aprendia as músicas e os solos de viola “tirando de ouvido”, por memória. Para 

conseguir tocar de acordo com as nuances características do estilo, eu recorria a vídeos de 

violeiros tradicionais que encontrava na internet e, também, buscava informações com um 

amigo que tocava viola.  Com certeza minha vivência musical anterior contribuiu para que eu 

conseguisse aprender com certa facilidade, além disso, naquele momento, eu estava estudando 

violão clássico e, essa prática, acredito, influenciou diretamente na maneira como comecei a 

estudar viola. Apesar de estar estudando sem compromisso, a preocupação com a técnica era 

transferida para a viola.  

No quinto semestre de graduação, resolvi trocar o bacharelado em violão pela 

Licenciatura, quando continuei cursando as disciplinas da música e, tocando viola por minha 

conta. Nesse período, eu me aprofundei do universo da viola, aprendendo mais músicas e 

conhecendo mais pessoas que também tocavam.  

Paralelamente, comecei a dar aulas de viola. No planejamento das aulas tive que 

repensar os procedimentos de ensino e aprendizagem do instrumento, pois os alunos eram 

bem diferentes daqueles que procuravam aula de violão clássico. Além disso, eu não tinha à 

disposição exercícios ou material didático adequado. Contudo, mesmo se eu tivesse algum 

material, este seria um desafio, pois os alunos, em sua maioria, não liam tablatura ou partitura 

e não se mostravam motivados quando eu preparava algum material desse tipo. Nesse sentido, 

as aulas eram vivenciadas pela oralidade. A tecnologia também me ajudou bastante, pois, 

aproveitei os celulares com câmera e gravei muitas músicas e exercícios tocando bem devagar 

para os alunos estudarem em casa.  

O procedimento que mais utilizei nas aulas foi a imitação, muito comum no ensino 

informal. Não tive dificuldade em adotar a imitação como a principal técnica de ensino, visto 

que, foi dessa maneira que iniciei meu aprendizado de violão e de viola caipira. Considero 

que este é um procedimento que não deve ser abandonado, pela dificuldade de se traduzir 

algumas nuances musicais na partitura e na tablatura, principalmente, quando  a intenção é 

tocar determinado estilo respeitando seu “sotaque”. O abandono completo da oralidade para 
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adotar unicamente procedimentos do ensino formal e tradicional seria um fator desmotivador 

para os alunos, uma vez que esse tipo de ensino é representado como difícil e “chato”. A 

técnica da imitação se faz presente em vários processos de aprendizagem na vida de um 

indivíduo, contudo, para desenvolver a criatividade e independência do aluno, é necessária a 

utilização de outras técnicas e ferramentas.  

O meu envolvimento crescente com a viola me fez, definitivamente, deixar o violão e 

fazer teste para estudar viola caipira na Escola de Música. Em conversas com um colega, pude 

ter uma ideia de como era o curso. Segundo ele, o repertório estudado era diversificado e a 

metodologia de ensino utilizava procedimentos tradicionais da música não escrita, leitura de 

partitura e outras formas de ensino da música baseadas na cultura técnica de conservatório.  

O processo de inclusão da viola caipira em ambientes educacionais e em novos 

contextos musicais é chamado pelo pesquisador e professor de viola caipira Roberto Corrêa 

(2014) de “avivamento da viola”. Esse processo envolve novas concepções e comportamentos 

relacionados à prática desse instrumento. No ensino formal, a sistematização da aprendizagem 

deve dialogar com a tradição e as novas transformações estilísticas no instrumento, uma vez 

que as pessoas que procuram aula de viola são agentes diretos ou indiretos desse 

“avivamento”. Eles são músicos amadores, músicos profissionais e/ou simplesmente 

consumidores da música de viola em geral. É imprescindível, portanto, utilizar novos e 

diferentes procedimentos e ferramentas de ensino para atender as variadas pretensões dos 

alunos. Utilizando-se somente a oralidade, que ainda é o meio mais usado para aprender tocar 

viola, torna-se difícil acompanhar essa evolução, pois exige do aluno o desenvolvimento de 

habilidades para domínio de repertório novo com técnicas novas. 

Paralelamente à Escola de Música, no curso de Licenciatura, tive a oportunidade de 

participar do Programa de Extensão de Ação Contínua (PEAC) Musicar que oferece aulas de 

instrumentos para comunidades carentes do Distrito Federal. No programa, participei da 

elaboração do material didático para ser utilizado nas aulas. Nessa elaboração, as seguintes 

questões orientaram a proposta: o que colocar como conteúdo em um material didático de 

viola caipira? Como organiza-los? Que habilidades devem ser apresentadas? Como equilibrar 

essas habilidades com o repertório e as estratégias de ensino?  

A apostila, denominada Caderno Musical Na corda da viola, foi elaborada com base 

em ritmos caraterísticos da viola que orientaram a seleção do repertório e a progressão 

técnico-musical: toada, xote, baião, cururu, guarânia. O conteúdo foi ainda dividido da 

seguinte forma: 1) um pouco da história da viola; 2) uma parte teórica com acordes e 
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introdução a leitura musical; 3) um repertório com letras cifradas e desenho do braço da viola, 

mostrando a posição dos acordes e as batidas, organizado pelos ritmos citados.  

 Depois de elaborada, na aplicação do Caderno Musical, chegou-se à conclusão da 

necessidade de ampliar o repertório, torná-lo mais variado, devido, principalmente, aos 

diferentes perfis de alunos que participavam do projeto. Na prática, foi preciso lidar com 

alunos interessados em tocar música tradicional, música da mídia e, ainda, aqueles totalmente 

abertos e esperando que lhes fosse passado qualquer conteúdo. Sentimos também a 

necessidade de aplicar o conteúdo teórico, sendo este mais voltado para as habilidades 

práticas da viola. No caso da técnica, observamos a necessidade da elaboração de mais 

exercícios progressivos, servindo de suporte em atividades práticas, para tornar o processo de 

aprendizagem mais dinâmico.    

 O conhecimento provindo de minhas experiências musicais, ou seja, como aluno de 

violão popular, durante a adolescência; aluno de violão clássico no movimento coral UCB e 

na UnB; aluno de Licenciatura em Música e aluno do Centro de Ensino Profissional Escola de 

Música de Brasília (CEP-EMB) orientaram minha reflexão sobre as questões levantadas na 

elaboração do caderno musical. A partir desse conhecimento, fui experimentando e 

desenvolvendo minha prática como professor particular de viola caipira, preocupado em 

atender a necessidade de conciliar, na proposta de ensino, aspectos da música tradicional da 

viola com suas novas formas de execução. Essa problemática me fez refletir sobre o ensino da 

viola e sobre como o repertório e a técnica instrumental tem sido trabalhado em aulas e 

material didático.  

Em Brasília, a Escola de Música é referência na sistematização do ensino da viola 

caipira. Nela, em 1985, surgiu o primeiro curso de viola do país idealizado e desenvolvido por 

Roberto Correa e Marcos Mesquita. O curso é referência entre violeiros e amantes da viola 

caipira. A sistematização das práticas musicais e das técnicas de execução da viola caipira é 

assunto estudado por Dias (2010) em seu trabalho “O processo de escolarização da viola 

caipira: novos violeiros (in)ventano modas e identidades”. Nesse estudo, o autor levanta 

informações sobre como, onde e por quem o ensino formal de viola está sendo desenvolvido, 

fazendo uma análise sobre o repertório, as estratégias de ensino e aprendizagem e os materiais 

didático utilizados nessa “escolarização”. 

A partir da minha experiência e das reflexões levantadas neste relato, percebo que, a 

performance da viola caipira no CEP-EMB aponta também para uma mudança de 

“paradigma” no ensino do instrumento: da informalidade para a formalização. Além de ser 
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referência nacional, os professores violeiros do CEP-EMB são inovadores na pesquisa, na 

composição e na elaboração de material didático para o instrumento.  

Nesse sentido, este estudo questiona: Como é o ensino da viola caipira na Escola de 

Música de Brasília?  O que pensam os professores de viola que iniciaram sua sistematização? 

Que conhecimentos e habilidades eles consideram relevantes? Que materiais didáticos, 

estratégias e repertório eles selecionam e desenvolvem? Como?  Por quê? 

A partir dessas questões este TCC tem como objetivo investigar o ensino da viola 

caipira na Escola de Música de Brasília, a partir da opinião de dois professores violeiros. 

Especificamente, apresento os seguintes objetivos: 1) descrever quais conhecimentos e 

habilidades os professores consideram relevantes para o ensino e a performance da viola e 2) 

identificar que materiais didáticos, estratégias e repertório eles selecionam e desenvolvem, 

como e por quê.  

Para que isso fosse possível, buscou-se entrevistar Roberto Corrêa e Marcos Mesquita, 

os professores e violeiros, sobre as características do ensino e aprendizagem da viola caipira 

no CEP-EMB. Eles forneceram informações sobre sua prática docente e sua percepção sobre 

a performance da viola na atualidade. 

Para o entendimento da importância da contextualização histórica e social das práticas 

musicais da viola caipira e, também, para apresentar a ressignificação de seu uso nos dias 

atuais, foi feita uma revisão de literatura usando as ferramentas de busca do Google 

Acadêmico e as bases de dados das bibliotecas de teses e dissertações da Universidade de São 

Paulo (USP) e da Universidade de Minas Gerais (UFMG). 

Esta monografia está organizada em quatro capítulos. O primeiro introduz o tema e 

apresenta os objetivos da pesquisa. Em seguida, o segundo capítulo, Revisão de Literatura, 

apresenta autores que discutem a viola caipira nos seus aspectos social, histórico, educacional, 

e técnico instrumental.  A metodologia da pesquisa é apresentada no terceiro capítulo, em que 

são abordados os procedimentos de pesquisa e de análise das entrevistas. Os resultados da 

pesquisa são discutidos no quarto capítulo. A monografia encerra com um conclusão, quando 

são retomados e respondidos os objetivos da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão de literatura foi realizado um levantamento bibliográfico no Google 

Acadêmico. Para esse mapeamento, foram utilizadas as palavras da expressão ensino de viola 

caipira nas escolas de música. Desta, as palavras ensino de viola caipira apresentaram 

1.540 resultados. Ao utilizar essas mesmas palavras entre aspas foi encontrado apenas 1 

trabalho: "O processo de escolarização da viola caipira" de Sandro Saulo Alves Dias (2012). 

Esse texto trata, especificamente, da inclusão e sistematização da viola caipira nos ambientes 

formais de ensino.   

A expressão ensino de viola caipira nas escolas apresentou o resultado de 1.140 

trabalhos e, a mesma expressão entre aspas não apresentou nenhum trabalho. Quando 

utilizada a frase ensino de viola caipira nas escolas de música foram encontrados 1.250 

trabalhos, mas nenhum resultado para a frase entre aspas.  

 

QUADRO 1: PARA LEVANTAMENTO DE LITERATURA 

Ferramenta de Busca Palavra-Chave Qtde 

Google Acadêmico ensino de viola caipira 1.540 

Google Acadêmico “ensino de viola caipira” 1 

Google Acadêmico ensino de viola caipira nas escola 1.140 

Google Acadêmico “ensino de viola caipira nas escolas” 0 

Google Acadêmico ensino de viola caipira nas escolas de música 1.250 

Google Acadêmico “ensino de viola caipira nas escolas de música” 0 

FONTE: Google Acadêmico 

Ao comparar os 30 primeiros resultados encontrados na busca das expressões sem 

aspas, observou-se que os trabalhos se repetiam. Assim, no momento seguinte, optou-se por 

selecionar os trabalhos mais próximos do objeto de estudo: viola caipira e escolas de 

música. Para selecionar os trabalhos foi realizada a leitura dos resumos de cada grupo de 30 

textos dos resultados encontrados: 1540; 1140 e 1250.  Destes foram selecionados três 

trabalhos que se repetiram nas três buscas. As três pesquisas selecionadas apresentaram 

conteúdo aprofundado sobre a viola nos seus aspectos social, histórico, educacional, técnico 

instrumental.   

Os trabalhos são os seguintes: “A viola con anima: uma construção simbólica" de 

Gisela Gomes Pupo Nogueira (2008); "O processo de escolarização da viola caipira" de 

Sandro Saulo Alves Dias (2010) e "Viola Caipira: das práticas populares a escritura da arte" 

de Roberto Corrêa (2014).  
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Na busca realizada nas bibliotecas de teses de dissertações da Universidade de São 

Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais, respectivamente, foram encontrado dois 

importantes trabalhos sobre viola caipira, "Cantando a própria história" de Ivan Vilela (2011) 

e "Viola de dez cordas: entre a tradição e a contemporaneidade" de Renato Teixeira de 

Almeida (2013). 

Os temas desenvolvidos pelos trabalhos encontrados sobre viola caipira 

compreendem: história musical e social; cultura caipira; inovação nas formas de utilização do 

instrumento na atualidade; técnica instrumental; escolarização. 

          

2.1 CONTEXTO SOCIAL, TRADIÇÃO E HISTÓRIA.  

 

          Com relação ao contexto sócio cultural, à tradição e à história da viola caipira, Almeida 

(2013) faz uma reflexão sobre a formação da tradição caipira do instrumento, como ela é 

entendida nos dias de hoje e sua interação com o surgimento de novas identidades musicais. 

Nesta mesma linha, Roberto Corrêa (2014) desenvolve seu trabalho e relata como a indústria 

fonográfica ressignificou essa tradição.  Ele discute o preconceito que está vinculado ao 

universo caipira e, por meio do levantamento de alguns fatos históricos importantes, 

demonstra os motivos que culminaram no processo chamado por ele de "avivamento" da viola 

caipira.  

O trabalho de Ivan Vilela (2011) também faz uma reflexão sobre a música caipira e 

sua relação com mercado, por meio da reflexão histórica e social de seus principais 

componentes, ou seja, a viola caipira e o homem do campo do Centro-Sudeste do Brasil.  

Na perspectiva da origem histórica da viola, o trabalho de Nogueira (2008) discute a 

origem ibérica da viola, suas variedades na iconografia brasileira e a construção simbólica do 

instrumento viola caipira. Ela confronta os primeiros registros do instrumento no Brasil com 

as práticas musicais ibéricas e, tenta justificar o forte vínculo dessa viola ancestral com o 

universo caipira rural, além de tratar de assuntos, também, investigados pelos outros autores 

aqui citados, como por exemplo, o papel da indústria fonográfica e a continuidade da viola na 

produção cultural do século XX. 

         Ainda que seja notória a utilização da viola caipira em novas práticas e sua inclusão em 

diversos gêneros musicais a partir do final do século XX até os dias atuais, fatos entre os 

quais Corrêa (2014) utiliza para explicar o "avivamento" da viola caipira, sua identidade 

caipira é mantida mesmo em ambientes em que acontece a ressignificação de seu uso, pois o 

indivíduo que a toca, ou aqueles que apreciam, dificilmente irão desprezar a relação entre 
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viola e tradição. Isso pode ser comprovado na utilização de canções caipiras, tanto para serem 

arranjadas em versões instrumentais, quanto para serem cantadas pelos novos violeiros. 

Almeida (2008) faz uma reflexão a cerca da relação da viola com a cultura caipira:  

 

[...] já é bem determinada pela literatura a relação direta e íntima que a viola 

possui com o surgimento e o desenvolvimento da música caipira. Podemos 

dizer que ambas, a música e a viola, na visão da cultura caipira, tiveram o 

seu nascimento no mesmo momento, uma vez que o adjetivo "caipira" foi 

incorporado ao instrumento concomitantemente ao nascimento da sua 

música. (ALMEIDA, 2008, p.77)   

    

A oralidade ainda permeia as práticas musicais desenvolvidas com a viola, visto que, 

como já foi dito, o repertório tradicional é ainda o que desperta maior interesse naqueles que 

procuram aprender o instrumento. Por outro lado, a transmissão de conhecimento na cultura 

caipira é marcada pela oralidade, sendo que praticamente toda a produção musical caipira do 

século XX foi registrada em áudio e somente agora esse conhecimento musical começa a ser 

escrito em partituras pelos “novos violeiros”. Mesmo que o aprendizado seja apoiado em 

álbuns de músicas cifradas e métodos que utilizam apenas a tablatura, a imitação não é 

dispensada, torna-se necessário que o aprendiz conheça o que está grafado, devido à 

impossibilidade de se expor a parte melódica nessas duas formas de escrita musical.    

  

2.2 INOVAÇÃO: O “AVIVAMENTO” 

 

A exposição da viola caipira no contexto urbano teve início na década de 1930, a partir 

das investidas do produtor musical Cornélio Pires, que produziu as primeiras duplas caipira. 

Essa divulgação continuou com o sucesso midiático da música sertaneja, até o momento em 

que é estabelecida a utilização predominante de estilos estrangeiros, a partir década de 1970, 

período em que a viola perde espaço para outros instrumentos e tem sua participação 

minimizada consideravelmente na produção da música urbana. A partir da década de 1980 

surgem os “novos violeiro”, oriundos da cidade, interessados em buscar na tradição rural a 

base de seu conhecimento musical. O trabalho desses violeiros é caracterizado pela busca de 

novas formas de uso da viola caipira, tendo como a base a sabedoria dos violeiros antigos e o 

conhecimento formal da cultura urbana.  

 As ações protagonizadas por estes violeiros culminaram no que é denominado por 

Roberto Corrêa (2014) como o Avivamento da viola caipira, ou seja, a expansão do uso da 

viola caipira. Para justificar o “Avivamento” o autor mostra a pluralidade e abrangência 
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dessas ações, identificando vários acontecimentos envolvendo a viola, os quais, podem 

justificar o avivamento, são eles: dezenas e mais dezenas de orquestras de viola, viola nos 

conservatórios, nas universidades, métodos de ensino, compositores escrevendo para o 

instrumento, viola nas orquestra de câmara, nas orquestras sinfônicas, produção de discos, 

documentários, rádio, televisão. Ele relata que: 

[...] Verifica-se o avivamento da viola caipira a partir da segunda metade do 

século XX. Ou seja, a partir da década de 1960, observamos uma série de 

acontecimentos tendo a viola caipira como elemento gerador. São ações 

transformadoras, independentes entre si, que criam um novo cenário para o 

instrumento na música brasileira. (CORRÊA, 2014, p.112) 

  

   Dentro do universo dessas inovações, tornou-se necessário destacar o que a literatura 

discute sobre o novo repertório, a produção de métodos e a escolarização.  

 

2.2.1 O repertório novo 

 

     No que se refere ao repertório, em seu trabalho, Alves Dias (2010) fala sobre o 

surgimento de um repertório novo e escrito pelos chamados por ele de “novos violeiros”, 

violeiros migrados do violão e com uma compreensão musical para além da música caipira. 

Esse repertório é compreendido por músicas instrumentais, que exigem da pessoa que 

pretende tocá-lo conhecimento teórico-musical, domínio técnico do instrumento, 

conhecimento da música sertaneja de raiz e conhecimento de outros gêneros musicais. Isto 

devido à utilização de elementos musicais vindos de outros estilos vivenciados pelos 

compositores, principalmente, em sua experiência como músico violonista. Esse segmento é o 

principal responsável pela inclusão da viola caipira nos ambientes formais, pois através desse 

repertório os novos violeiros divulgam a viola mostrando-a como um instrumento de 

potencial ilimitado tecnicamente e esteticamente falando. Acerca do papel dos violeiros com 

formação violonista na disseminação desse repertório instrumental, Dias (2010) escreve que:  

 
[...] A migração de violonistas, especialmente os solistas, contribui 

sobremaneira para aumentar o número de violeiros que passaram a se 

dedicar a esse tipo de música. Em função da rapidez com que circulam as 

informações, a música instrumental se dissemina rapidamente entre os 

violeiros, exercendo forte influência sobre a técnica do instrumento. Ou seja, 

é possível ver o segmento de pesquisa musical se invertendo, com os 

violeiros da tradição também alargando seu conhecimento à medida que 

tomam contato com a música culta. (DIAS, 2010, p.99).  

 

          

         O êxito na divulgação do repertório instrumental dos novos violeiros, que em sua 
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maioria são professores, é evidenciado por Sandro Saulo Alves Dias (2010) pela constatação 

da vendagem de seus CDs nos inúmeros shows, festivais, cursos e oficinas realizados pelo 

Brasil, além da divulgação de seus serviços através dos sites criados especificamente para 

esse fim. 

         Através da dissertação de Almeida (2013), podemos entender melhor ainda o 

desenvolvimento desse repertório, que apesar de relativamente pequeno, está em ascendência. 

Ele discute as tendências do movimento dos “novos violeiros” e compara com o movimento 

anterior, que foi estabelecido pelo sucesso das duplas caipiras, quando a viola tinha como 

principal função acompanhar o canto ou ser utilizada para executar pequenos solos que 

serviam como introdução e/ou interlúdio das músicas:  

 

[...] Os novos violeiros, moradores da cidade, promovem um “retorno ao 

sertão” com o intuito de conhecer e compreender a cultura e as práticas 

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

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

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

incorporada de várias influências urbanas uma vez que esses que tentam essa 

volta levam consigo toda a sua formação intelectual e cultural advinda da 

cidade grande. (ALMEIDA, 2013, p.73)  

 

A música erudita é um gênero que está servindo ao desenvolvimento do repertório 

instrumental mais elaborado, especialmente os estilos anteriores ao século XIX. Devido à 

similaridade da viola caipira com os instrumentos de cordas típicos da época, vários 

compositores estão compondo e arranjando sob essa estética. De certa forma, pode-se dizer 

que está acontecendo uma reintrodução da viola no gênero erudito, visto que, apesar da 

imprecisão de detalhes sobre a viola que existia antes do estabelecimento de uma identidade 

caipira, pode se comprovar através de várias pesquisas a presença da viola na música culta 

produzida no Brasil colonial.  

Sobre esse assunto Nogueira (2008) faz um mapeamento dos recursos utilizados no 

instrumento à época da colonização brasileira, por meio de estudo realizado com registros da 

música produzida no Brasil nesse período, encontrados em Portugal. A autora demonstra o 

resgate do repertório técnico instrumental dessa época pela nova geração de violeiros 

brasileiros que se dedicam à viola, dotados de ferramentas acadêmicas conquistadas, em sua 

maior parte, com a experiência advinda do violão, porém, com repertório próprio e 

influenciado pela música rural desenvolvida durante o século XX. 

Corrêa (2014) também fala sobre a existência de um considerável repertório de 

composições solo para viola caipira provindo dos próprios violeiros:  
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[...] Um repertório de qualidade musical condizente com o alto nível da 

música instrumental brasileira. (CORRÊA, 2014, p.77)  

 

Contudo, Corrêa relata que pouco se fez com relação à música de concerto, ele 

considera que compor obras para viola e orquestra, seria uma das importantes ações que 

contribuiriam para o processo de consolidação da escritura da arte feita com a viola e, 

consequentemente, para o processo de "avivamento".  

 

2.2.2 Os Métodos 

          

      Dias (2010) realiza um levantamento e análise dos primeiros métodos de viola 

caipira, mostrando que o conteúdo dessa primeira produção estava voltado ao conhecimento 

da música caipira e apresenta explicações sintéticas e não teóricas, por meio de ilustrações de 

desenhos do braço da viola. O autor ressalta que esses métodos eram uma tentativa de se 

registrar o conhecimento das duplas caipiras para atender ao mercado da música sertaneja, 

sem uma ligação direta com a ideia de escolarização. O conteúdo desses primeiros materiais 

impressos trata de informações sobre morfologia da viola, digitação da mão direita e 

esquerda, afinação e posições de acordes, na tese de Dias (2010) todas essas informações são 

ilustradas e discutidas.  

         Segundo o autor, o surgimento do mercado editorial de métodos a partir da 

década de 1980 aconteceu com a intenção de os novos violeiros sistematizarem sua técnica 

instrumental e sua metodologia. Os professores violeiros precisaram elaborar material 

impresso para ministrar oficinas e cursos, o que posteriormente constituiu-se em métodos.  

        No trabalho de Alves Dias são apontadas as particularidades técnicas de três 

métodos utilizados pelos estudantes de viola: “A viola caipira: técnicas para ponteio” (1992) 

de Braz da viola; “Estudo dirigido”, (1998) de Rui Torneze; “A arte de pontear viola” (2000), 

de Roberto Corrêa. O autor elenca os tópicos tratados por cada professor: 

Técnicas para ponteio de Braz da viola – anatomia da viola, nomenclatura, cordas, como 

afinar a viola, o preparo da viola, sistema de cifragem, o preparo da mão direita, exercício 

para a mão esquerda, escalas duetadas, técnica de ponteio para a mão direita, pequeno 

dicionário de acordes,  

Estudo dirigido de Rui Tornezze – postura do corpo, postura das mãos, digitação e afinações, 

notas explicativas, notas produzidas no braço da viola, estudos, repertório instrumental, 

repertório para acompanhamento, formação de acordes, tonalidades do modo maior e menor 
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A arte de pontear a viola de Roberto Corrêa - história do instrumento, estudo gêneros da 

musica caipira, morfologia da viola, afinações, guia de estudo, explicações sobre a escrita 

para a viola, mecânica das mão, álbum de acordes, ritmos da música caipira, estudos 

progressivos. 

       Alves Dias (2010) ressalta que dos três métodos, apenas o de Braz da viola não 

utiliza a notação musical, utilizando-se da tablatura para escrever os exercícios e músicas, 

além dos desenhos do braço para ilustrar a posição dos acordes. Esses recursos também são 

utilizados nos outros métodos  
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2.2.3 A Escolarização 

 

Quanto ao ensino e aprendizagem da viola, Roberto Corrêa (2014) cita que fatos como 

a publicação de livros didáticos e a inclusão da viola nos conservatórios, nas escolas de ensino 

e na Universidade, são responsáveis, juntamente com a exposição da viola na grande mídia, 

por esse "avivamento".  

E, a respeito da inclusão da viola caipira nos ambientes formais de ensino, Alves Dias 

(2010) analisa as dimensões e implicações da sua sistematização e, também, das 

representações identitárias que se formaram ao longo do século XX, defendendo que a 

formalização das práticas musicais e a sistematização de técnicas de execução do instrumento 

junto a diversas instâncias de consagração tem contribuído para forjar as identidades culturais 

da viola caipira e do violeiro. Sobre a compreensão desse esse processo o autor afirma que: 

 

[...] Sob a perspectiva do que está sendo apropriado, inserido ou excluído 

para produzir conhecimento musical na cultura escolar, as experiências 

acumuladas dos sujeitos envolvidos no processo são importantes para se 

compreender as características e os caminhos da escolarização. (DIAS, 2010, 

p.42) 

 

O autor afirma que a técnica moderna está sendo gerada pelas instituições provedoras 

de cultura e instituições escolares, por meio das ações socioculturais dos novos violeiros, cuja 

formação teórico-musical é sistematizada na academia ou fora dela. A sua tese faz um 

mapeamento da distribuição das instituições públicas e privadas que estão adotando o ensino 

de viola no Brasil, incluindo escolas de músicas que também oferecem o ensino de outros 

instrumentos, escolas que ensinam exclusivamente a viola, as universidades que 

implementaram o Curso de Bacharelado em Viola Caipira. Nesse levantamento, Alves Dias 

(2010) aponta as iniciativas e os principais professores que promovem o surgimento desses 

cursos.  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem como objetivo descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização da pesquisa e do levantamento de dados.  

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

Esse trabalho tem como objetivo investigar o ensino da viola caipira no Centro de 

Ensino Profissional Escola de Música de Brasília (CEP-EMB) a partir da opinião de dois 

professores violeiros. 

          A partir disto, busquei três fontes para levantamento de dados: 1) revisão de literatura 

no google acadêmico e nas bibliotecas de teses e dissertações da USP e da UFMG; e 2) 

entrevistas com os professores, Roberto Corrêa e Marcos Mesquita.  

 

3.2 A ENTREVISTA 

 

Foram realizadas duas entrevistas com os professores de viola Roberto Corrêa e 

Marcos Mesquita no intuito de: 1) descrever quais conhecimentos e habilidades os professores 

consideram relevantes para o ensino e a performance da viola e 2) identificar que materiais 

didáticos, estratégias e repertório eles selecionam e desenvolvem. Como e por quê.  

Baseado nos dados obtidos nas entrevistas realizadas com os professores alunos foi 

possível entender as principais concepções e características de sua prática de ensino na Escola 

de Música de Brasília.   

Segundo Rosa e Arnoldi (2002), “na Entrevista, a realidade empírica [...] é complexa, 

mas objetiva” (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 14, grifo nosso). Desse modo, para alcançar os 

objetivos da pesquisa e comprovar a validade dos dados, o método da entrevista foi a 

alternativa mais adequada para realizar o presente trabalho. Sobre a relevância da Entrevista, 

Rosa e Arnoldi (2006) destacam que: 

  

Portanto, podemos certificar que a opção pela técnica de coleta de dados 

através da Entrevista deve ser feita quando o pesquisador/entrevistador 

precisar valer-se de respostas mais profundas para que os resultados da sua 

pesquisa sejam realmente atingidos e de forma fidedigna. E que só os 

sujeitos e conhecedores do tema em questão serão capazes de emitir opiniões 

concretas a respeito do assunto. (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 16, grifo do 

autor). 
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Dessa maneira, destaca-se que a utilização da entrevista se fez necessária para 

conseguir  melhores respostas e, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, procurei  

fundamentação em trabalhos que tratam dessa metodologia de pesquisa. Portanto, a fim de 

melhor fundamentar esse trabalho, foram investigadas obras de autores como Gil (2012), 

Moroz e Gianfaldoni (2006) e Rosa e Arnoldi (2008). 

 

3.3 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS PARA A PESQUISA 

 

Na pesquisa qualitativa, não é a quantidade de pessoas que irão prestar 

informações que tem importância, mas sim, o significado que os sujeitos 

têm, em razão do que se procura para a pesquisa (ROSA; ARNOLDI, 2006, 

p. 53, grifo nosso). 

 

De acordo com a epígrafe acima, na pesquisa qualitativa, mais do que a quantidade 

importa a qualidade e o aprofundamento das informações. Assim, para a realização desta 

pesquisa foram escolhidos os professores Roberto Corrêa e Marcos Mesquita, referências no 

ensino da viola caipira em Brasília. Essa escolha é justificada pela experiência dos violeiros 

como professores de música, em especial, de viola caipira e pelo trabalho musical que 

desenvolvem, no campo da pesquisa, da performance e da composição.   

 As entrevistas foram realizadas na Escola de Música de Brasília e gravadas em áudio. 

O depoimento de Marcos Mesquita, realizado nos 25 de setembro de 2015, teve duração de 

uma hora e vinte e sete minutos e o de Roberto Corrêa, realizado no dia 21 de outubro de 

2015 durou quarenta e oito minutos. As entrevistas seguiram um roteiro prévio a fim de 

levantar as temáticas desejadas. O roteiro possibilita que os professores organizem seu 

pensamento de acordo com  a sequência das questões, porém, com a possibilidade de, no 

decorrer das entrevistas, conduzirem as ideias de acordo com o seu relato. Esse tipo de 

entrevista permite ainda que o pesquisador faça inserções para esclarecer dúvidas e 

aprofundar questões. 

A transcrição das entrevistas foi feita de forma literal e para melhor organizar os dados 

das entrevistas foram redigidos dois Cadernos de Entrevistas (CE1 e CE2). As citações de 

entrevistas estão especificadas como CE1 (Caderno de Entrevista 1) para a entrevista 

realizada com o professor Marcos Mesquita e CE2 (Caderno de Entrevista 2 ) para as 

entrevistas feitas com o professor Roberto Corrêa. 
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3.4 OS VIOLEIROS PROFESSORES DE VIOLA 

 

         Roberto Corrêa é violeiro, compositor, pesquisador e professor de viola caipira na 

Escola de Música desde a fundação do curso em 1985. Ele realiza, desde 1983, recitais e 

oficinas com a viola caipira e com a viola de cocho, apresentando-se no Brasil e no exterior. 

O músico tem obras publicadas em disco, livros e vídeos, como compositor, intérprete, 

pesquisador e arranjador. Sua formação musical começou com o estudo de violão clássico, em 

aula particular, em que a imitação auditiva era o meio de aprendizagem. Em seguida, se 

mudou para Brasília, onde fez a faculdade de Licenciatura em Física na UnB e continuou seus 

estudos de violão clássico, em aulas particulares, com o professor Eustáquio Grilo. Depois, 

cursou Licenciatura em Música na UnB. Ainda no curso de música, abandonou o violão e 

passou a se dedicar ao estudo da viola caipira, realizando importante pesquisa de campo no 

interior do Brasil sobre as práticas e as técnicas musicais da viola caipira. 

Marcos Mesquita há 32 anos se dedica a viola caipira. Nascido no Rio de Janeiro, 

chegou em Brasília em 1960 e cresceu junto com cidade. Na sua trajetória musical, recebeu a 

influência da diversidade cultural da cidade, o que se manifesta em seu trabalho musical. Ele é 

professor da Escola de Música de Brasília há 27 anos, onde desenvolve um trabalho de 

vanguarda na qualidade de músico e mestre de muitos violeiros. Suas principais influências 

estão na década de 70, quando começou a se interessar pela música e ouvia Dorival Caymmi, 

Gilberto Gil, Caetano Veloso, Quinteto Violado, Paulinho da Viola, Renato Andrade, Renato 

Teixeira, Zé Rodrix e Guarabira e também Pink Floyd, Eric Clapton, Beatles, América, 

Crosby, Stills, Nash e Yong, e o melhor da música erudita.  Nos anos 80, começou a ouvir 

mais a música caipira e conheceu Almir Sater, importante músico para sua formação. Além de 

professor, músico e violeiro consagrado, Marcos Mesquita atua como produtor musical 

desenvolvendo projetos como Viola na Escola e Viola no Parque entre outros. Esses projetos 

têm excelente receptividade na comunidade. Em suas aulas, o trabalho com os alunos 

compreende a técnica instrumental desenvolvida pelo professor com base no seu aprendizado 

de violão clássico somada às diversas linguagens musicais advindas de suas influências 

musicais, entre as quais se destaca a MPB, o Rock a MÚSICA CAIPIRA. A técnica 

desenvolvida com palheta ou plectro
1
 também faz parte das habilidades que o professor 

desenvolve na formação musical de seus alunos. 

 

                                                 

1
 plectro é uma pequena ferramenta plana, usada para tanger um instrumento de cordas. Para os instrumentos de 

mão, como guitarras e bandolins, o plectro é frequentemente chamado de palheta. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresento os resultados das entrevistas realizadas com Roberto Corrêa 

e Marcos Mesquita. Eles são apresentados em 5 (cinco) categorias: na escola: o valor e a 

tradição da viola caipira; conhecimentos e habilidades musicais; repertório; técnicas de 

execução instrumental; materiais didáticos. 

 

4.1 NA ESCOLA: O VALOR E A TRADIÇÃO DA VIOLA CAIPIRA  

 

No discurso dos professores é clara a posição de defesa à valorização da tradição 

musical do instrumento. Apesar de apresentarem diferenças em sua formação musical, um dos 

pontos em comum entre os dois violeiros é o valor dado à música caipira. Marcos Mesquita 

relata que:  

 

[...] eu posso dizer que viola caipira e a sanfona, né? Podemos dizer que são 

duas rainhas no contexto da cultura brasileira construída em 500 anos, né? 

...muito dessa cultura sustentada pela viola e pela sanfona, a grande parte das 

festas populares do Brasil, a maioria delas é pela sanfona e pela viola, né? 

De norte a sul. Então, a viola é uma grande representante da cultura 

brasileira. (ENT M. MESQUITA, p.5-6) 

 

 A importância da viola na cultura musical brasileira também é ressaltada por Roberto 

Corrêa, quando fala que: 

[...] a viola é um instrumento que está identificado com o Brasil. Chegou 

aqui com os portugueses, e ainda é, no meu modo de entender, o principal 

instrumento acompanhador das nossas tradições musicais, das nossas 

práticas populares. (ENT. R. CORRÊA, p.4)  

  

 

Apoiados na valorização da tradição cultural brasileira, os professores defendem que 

esse conhecimento deve ter papel importante no ensino de viola caipira. Isto por que, quando 

se aborda os interesses dos alunos em aprender a tocar o instrumento, os professores afirmam 

que, em sua maioria, eles estão ligados a tradição rural da viola, principalmente, à música das 

duplas caipiras e sertanejas.  

O discurso de Roberto Corrêa deixa evidente que as pessoas procuram aula de viola 

caipira com esse intuito, apontando que um dos benefícios da escolarização é, justamente, 

atender um grande número de pessoas que valorizam esse conhecimento musical: 
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[...] Uma escola que adota a viola atende um número grande de pessoas 

interessadas no instrumento. Por conta da tradição, por conta de toda a 

história que a viola tem na vida daquela pessoa. Então, vamos dizer assim, 

que... Claro, a música erudita é muito importante, a música popular é muito 

importante, música urbana, não é? Mas, a música que tem uma origem rural, 

também tem. Uma gama enorme de população que vieram pra cidade, 

oriundas do campo, do meio rural e que mantém, o pai mantém, o avô 

mantém, aquele tipo de música que ouviam. Então, eles mantêm esse gosto 

por esse tipo música. Eu acho fundamental que tenha viola caipira nas 

escolas (ENT. R. CORRÊA, p.4) 

  

 

Nesse relato, em que Roberto Corrêa defende a presença da viola caipira nas escolas, 

infere-se que essa inclusão deve acontecer a partir de sua função de instrumento representante 

da música caipira, pois ele frisa a ligação de uma enorme população com a música do 

universo rural brasileiro.  

Apesar de deixar explicito o valor dado à cultura caipira, o motivo da defesa de 

Marcos Mesquita à escolarização está mais ligado ao potencial da viola como instrumento, 

levando em conta a exploração de possibilidades sonoras, em variados estilos musicais: 

 

[...] Na minha visão como eu trato o desenvolvimento na viola caipira, eu 

procuro apesar de ela, como eu disse, ser uma grande representante da 

cultura brasileira, apesar de a viola ter vindo de Portugal, é...eu procuro a ver 

como um instrumento que não tivesse passado, em determinado aspecto, isso 

quanto ao desenvolvimento, técnico e artístico, é...considerando quais 

pontos? O ponto da harmonia, formação de acordes e escalas, o próprio 

repertório amplo que a viola pode ter, conhecimento do braço da viola, 

técnica de mão direita, técnica de mão esquerda, conhecimento, como eu 

falei, amplo do braço da viola com seus diversos timbres. (ENT. M. 

MESQUITA, p. 6)   

 

Constata-se na declaração de Marcos Mesquita sobre a inclusão da viola caipira nas 

escolas o crédito dado ao aprendizado do conhecimento acerca da música caipira e às novas 

formas de utilização da viola, caracterizada pelo desenvolvimento de novas habilidades, 

conhecimentos, técnicas instrumentais, materiais didáticos e repertório.  

Em seguida será apresentado o que da música caipira e do conhecimento sobre as 

novas formas de utilização da viola os professores estão ensinando aos alunos, além de 

investigar quais estratégias estão sendo utilizadas na transmissão dos conteúdos. 

 

 

4.2 CONHECIMENTOS E HABILIDADES MUSICAIS  
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 O professor Roberto Corrêa pontua que as habilidades de solar e de tirar um som 

bonito do instrumento são essenciais, quando pergunto quais habilidades ele considera que 

são importantes na formação de seus alunos:  

 

[...] Primeiramente, eu acho que é a lida com o instrumento, com as notas, 

com as cordas. Ou seja, a pessoa aprender a solar, aprender a fazer os 

arpejos, enfim, a pessoa ter essa capacidade de lidar com o instrumento, de 

tirar um som bonito, com velocidade ou não, mas ter um som consistente, 

não é? (ENT. R. CORRÊA, p. 9-10) 

  

  

O ritmo também tem grande importância em suas aulas, ele coloca em prática a 

diversidade dos ritmos caipiras, já que é uma parte que domina pela sua extensa pesquisa 

realizada nessa área.  

[...] No desenvolvimento das aulas vou trabalhando outras habilidades, como 

o ritmo, por exemplo. Tem as aulas teóricas que ensinam ritmo, mas como 

aplicar isso na viola? Como aprender os ritmos na viola? Então, são 

habilidades que a pessoa vai adquirir. (ENT. R. CORRÊA, p. 10) 

  

 

            A habilidade rítmica trabalhada por Roberto Corrêa compreende os diversos 

acompanhamentos das canções caipira, feito com as “batidas” da mão esquerda. Em seu livro, 

A arte de pontear a viola, esses ritmos estão sistematizados, registrados em partitura. 

 

Habilidades extra musicais também são ressaltadas, ele considera que são necessárias 

ao desenvolvimento do aluno a paciência, a constância, a determinação e a motivação.  

 

[...] Tem certos talentos que independem da minha aula: paciência, 

constância, determinação, motivação, sabe? Isso tudo, no fim, ajuda a pessoa 

chegar no ponto que ela pretende. (ENT. R. CORRÊA, p. 10) 

  

 

Quando eu pergunto especificando alguns conhecimentos, como por exemplo, 

harmonia e contraponto, entende-se em sua fala que esse tipo conhecimento é trabalhado de 

acordo com a utilidade que tem no repertório de interesse dos seus alunos.  

 

[...] Harmonia, contraponto, por exemplo, a Escola de Música fornece isso 

entre outras disciplinas, mas posso dizer pra você que no mundo da música 

de viola, não temos muito, por exemplo, o contraponto. O que a gente tem é 

o que chamamos de "costurado", que é, quando o violeiro canta, aqueles 

contracantos, aquelas respostinhas... (ENT. R. CORRÊA, p. 10) 
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Uma vez que a maior parte desse repertório é compreendida por músicas caipiras, os 

alunos precisam, além de desenvolver a parte rítmica, trabalhar a harmonia do 

acompanhamento, ou seja, os acordes de tônica, dominante e subdominante e fazer escalas 

maiores e menores em terças e sextas, que são a principal característica dos solos e 

contracantos das músicas do gênero caipira.  

A imitação auditiva e visual é utilizada no aprendizado das melodias do canto e nos 

solos de viola das canções caipiras, cuja assimilação, normalmente, não tem o apoio de 

material escrito e exige o desenvolvimento de habilidades auditivas e visuais para reprodução 

de melodias, acordes e batidas. O uso da tablatura também obriga a utilização da habilidade 

de “aprender de ouvido”, visto que, informações de ritmo não são fornecidas nesse tipo de 

representação gráfica, sendo necessário que a pessoa memorize a melodia escrita para 

executá-la. O uso da tablatura predomina no aprendizado das músicas instrumentais 

compostas pelos novos violeiros, pois o professor argumenta que o uso da partitura ainda não 

se estabeleceu como um costume entre eles:  

 

[...] a partitura é uma linguagem que ainda está sendo implementada no 

ensino da viola, por isso a gente utiliza muito a tablatura. As pessoas ainda 

vão muito pela tablatura e pelo aprendizado de ouvido, não é? (ENT. R. 

CORRÊA, p. 7,8) 

  

 

Apesar de não ter formação na área do canto, Roberto Corrêa trabalha a parte vocal em 

suas aulas, corrigindo as vozes, no que diz respeito à melodia e ao dueto feito em terças e/ou 

sextas. Esse trabalho tem foco na música caipira e está ligado ao domínio do 

acompanhamento rítmico. O professor deixa bem claro que apesar de incluir o canto em suas 

aulas, devido o grande interesse por parte da maioria dos alunos nas músicas cantadas, o aluno 

tem a opção de não cantar em suas aulas.  

 

[...] nas minhas aulas eu divido a parte instrumental com um repertório 

cantado, os alunos cantando clássicos da música caipira e, dentro do 

possível, vou acertando as vozes, principalmente, quando querem fazer a 

segunda voz. De modo que tem um repertório que é instrumental, solo, mas 

também, um repertório sendo construído de canções caipiras. (ENT. R. 

CORRÊA, p. 5) 
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Ainda que a importância da voz no trabalho de Roberto Corrêa seja evidenciada, pode-

se entender que o professor constitui o canto como uma atividade opcional para aqueles que 

não se sentem a vontade em cantar em suas aulas:  

 

[...] É um ou outro que não quer se soltar no canto, que se sente mal e só fica 

no solo, não tem problema, mas, assim, são raros esses. (ENT. R. CORRÊA, 

p. 5) 

  

  

           Entre os conhecimentos musicais desenvolvidos nas aulas de Marcos Mesquita estão os 

principais elementos das canções caipiras, ou seja, os acordes típicos do gênero (acordes de 

tônica, de dominante e de subdominante), os solos (introduções, contracantos e interlúdios) e 

os acompanhamentos rítmicos. Esse conhecimento tem papel importante, uma vez que ele 

afirma que esse é um dos repertórios pelo qual os alunos se interessam no estudo de viola 

caipira.  

 

[...] a música caipira é muito boa, a gente ensina aqui, mas têm pessoas que 

vão além, tem pessoas que vem aqui na Escola de Música aprender música 

caipira querendo também aprender algo além, né? (ENT. M. MESQUITA, p. 

8) 

 

No discurso do professor fica evidente que a música caipira é adotada em seu trabalho 

dividindo espaço com outros conteúdos musicais. 

A habilidade de aprender por meio da imitação auditiva e/ou visual, é iniciada, 

principalmente no aprendizado dessas músicas. Sobre esse processo imitativo ele relata que:   

 

[...] o professor vai mostrando pro aluno no braço da viola, vai 

demonstrando, o aluno vai repetindo aquilo e assimila aquele conhecimento, 

sem nada escrito. (ENT. M. MESQUITA, p. 17) 

 

 

Por conta do repertório caipira, o canto também é trabalhado, o professor argumenta 

que a importância que dá ao desenvolvimento vocal dos alunos de viola está relacionada com 

atuação dos violeiros no mercado de trabalho:  

 

[...] a gente implementou um ano e meio de canto obrigatório no curso 

básico e um ano e meio de canto obrigatório no curso técnico, por quê? Por 

que no mercado de trabalho violeiro tem que cantar, ou contar causo, ou 

cantar. Então, a gente dá a oportunidade de o aluno melhorar a voz aqui, pelo 

menos ele tem essa possibilidade, inclusive se ele quiser fazer mais do que 

um ano e meio, ele pode fazer, um ano e meio é obrigatório. (ENT. M. 

MESQUITA, p.14) 
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Ainda que o canto não seja atividade obrigatória nas aulas ministradas por Roberto 

Corrêa, de acordo com o relato de Marcos Mesquita, o aluno que deseja se formar na Escola 

de Música de Brasília terá que cursar por três semestres uma disciplina especifica de canto no 

nível básico e mais três no nível técnico. 

O conhecimento sobre harmonia, assim como a formação de escalas tem importância 

no conteúdo trabalhado por Marcos Mesquita, sendo utilizado tanto em arranjos de músicas 

instrumentais quanto em arranjos de acompanhamentos de músicas com progressões 

harmônicas mais complexas e no desenvolvimento da habilidade de o aluno improvisar. No 

relato de Marcos Mesquita depreende-se que este conhecimento está ligado ao repertório 

alternativo às músicas caipiras: 

 

[...] a gente trabalha formação de acordes e escalas pro aluno tocar qualquer 

tipo de gênero musical na viola caipira, trabalhando tanto a harmonia quanto 

as escalas... ele pode fazer arranjos, adaptados para qualquer gênero musical 

na viola caipira. (ENT. M. MESQUITA, p. 13,14) 

 

             

            Outra habilidade incrementada é a capacidade do aluno escrever em partitura as peças 

que são aprendidas por meio da imitação áudio visual.  Marcos Mesquita explica que: 

 

[...] muitas vezes eu peço pro aluno escrever aquela música que aprendeu de 

“ouvidão”, na metodologia imitativa. Aí ele já tá tendo um conhecimento da 

estrutura de escrita musical, então o cérebro já funciona diferente: ele não 

leu e escreveu, ele aprendeu a “falar” e agora vai escrever o que ele tá 

“falando”, tá entendo? (ENT. M. MESQUITA, p.11) 

 

 

Infere-se que a escolha desses conteúdos e habilidades em sala de aula está 

diretamente ligada ao trabalho do violeiro como compositor e arranjador. Isso também se 

aplica às escolhas de Roberto Corrêa. Estes violeiros, em seu próprio estudo, precisam da 

habilidade de aprender pela imitação ao decidirem tocar músicas que não são registradas em 

partitura ou tablatura, da mesma forma precisam dominar a leitura para conseguirem registrar 

seus arranjos, exercícios e composições. 

 

4.3 REPERTÓRIO  

 

 O repertório utilizado em aula por Marcos Mesquita é compreendido por suas 

próprias composições e arranjos; obras para viola caipira escritas em partituras disponíveis no 

mercado, em que ele destaca as composições de Fernando Deghi e do próprio Roberto Corrêa; 
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obras de grandes violeiros como Renato Andrade, Almir Sater, Zé Mulato, Gedeão da viola, 

Aparício Ribeiro, Bambico e Tião Carreiro.  

 

[...] partituras eu pego as disponíveis no mercado e também escrevo. Pego 

algumas do Roberto Corrêa, poucas por que são em outra afinação (em ré), 

do Fernando Deghi, todas as partituras disponíveis no mercado a gente vai 

utilizando e se trabalha grandes violeiros como Renato Andrade, Almir 

Sater, Zé mulato, Gedeão da viola, como eu disse anteriormente, né? E 

muitos outros. (ENT. M. MESQUITA, p.11) 

 

O aprendizado de muitas obras de violeiros como Bambico, Renato Andrade, Almir 

Sater e Gedeão da Viola acontece por meio da imitação áudio visual, devido ao fato de a 

maioria das músicas ainda não estarem registradas em algum tipo de escrita musical.  

Os alunos também tem participação na construção desse repertório, quando trocam 

músicas escritas para viola e para outros instrumentos. De acordo com o professor muitas 

vezes as músicas sugeridas pelos alunos não são de seu conhecimento, de forma que o 

aprendizado é colaborativo e recíproco e, quando é preciso, os arranjos são feitos dessa 

mesma forma. Ele afirma que: 

 

[...] os alunos querem aprender alguma coisa? Vamo lá aprender, entendeu? 

Às vezes a gente pega uma partitura de choro, que tá escrita pra cavaquinho, 

a gente toca!  

 

[...] Tem muita coisa, por que é muita coisa que a gente não conhece, a gente 

aprende muito, o aluno traz músicas interessantes que a gente nem conhecia, 

a gente aprende e toca, né? (ENT. M. MESQUITA, p.12) 

 

O repertório instrumental escrito em partitura, disponível no mercado, mencionado 

pelo professor e utilizado em suas aulas compreende composições e arranjos de músicas nos 

estilos medievais, clássico, barroco, caipira, rock. Quando pergunto sobre o estilo das músicas 

instrumentais ele explica que: 

[...] nós temos músicas, por exemplo: arranjos pra música medieval, música 

clássica, o Fernando Deghi mesmo tem...o livro dele disponível é...são 

músicas nos contexto meio da música medieval, barroca, né? Tem música 

caipira também e tem músicas que não se tem rótulo, por exemplo, são 

músicas diferentes. Então, esse repertório é bem diversificado, desde música 

caipira até o Rock. Então, tá ficando bem diversificado. (ENT. M. 

MESQUITA, p.12) 

 

Nota-se que esse repertório está de acordo com o que influencia o trabalho artístico do 

violeiro, ou seja, suas concepções a respeito da utilização da viola orientam a sua prática 

docente.    



30 

 

Nas aulas de Roberto Corrêa a gama de músicas instrumentais é formada 

principalmente por suas composições, arranjos e estudos. Suas composições são feitas a partir 

do conteúdo musical advindo de suas pesquisas de campo no universo da música rural caipira. 

Sobre o repertório trabalhado em aula ele explica que: 

 

[...] Na parte de solo, são as coisas que eu desenvolvi: os estudos 

progressivos; os ritmos, que são estudos também, composições minhas, e, 

também, arranjos que fiz de clássicos da música brasileira. (ENT. R. 

CORRÊA, p.6) 

  

 

 Entre os elementos musicais caipiras utilizados, destacam-se, principalmente, os 

ritmos e os motivos melódicos, sendo que as técnicas de execução se misturam as adaptações 

da técnica violonista aplicadas a viola, resultando em “toques” inovadores dentro da 

performance do instrumento.  

As músicas soladas dividem espaço com as canções caipiras no planejamento das 

aulas do professor: 

[...] Eu trabalho com a música das duplas caipiras, principalmente as da 

década de 60 e, mesmo, antes desta década: Raul Torres & Florêncio, Zé 

Carreiro & Carreirinho, Zilo & Zalo, Tonico & Tinoco, Tião Carreiro & 

Pardinho. Então, eu vou montando um repertório cantado a partir dessas 

duplas, que, pra mim, são referenciais. (ENT. R. CORRÊA, p.6) 

 

 

 

Quando pergunto o que motivou a dar aula, ele explica que seu interesse inicial era 

financeiro, era uma questão de sobrevivência, mas depois ele percebeu que poderia reforçar 

suas habilidades e conhecimento a cerca da música caipira dando aulas e produzindo material 

didático, aproveitando a motivação que seus alunos apresentavam em trabalhar com esse 

conteúdo. Logo, posso deduzir, que seu interesse em trabalhar música caipira com os alunos 

surgiu, não somente com a  intenção de atender a um interesse da maioria dos alunos, mas 

também por que está diretamente ligado à suas pesquisas e com a principal influência em sua 

performance musical. Isso é esclarecido em uma de suas falas:  

 

[...] Eu trabalhava preparando as lições, mas aquilo ao mesmo tempo me 

alimentava, então, era uma retroalimentação. O ensino sempre 

retroalimentou o artista, o músico. (ENT. R. CORRÊA, p. 4) 

 

A partir do depoimento do professor pode-se confirmar que seu trabalho como 

professor está ligado com a sua pesquisa e sua performance como violeiro, pois a música das 
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duplas caipiras é a base de suas composições instrumentais e conteúdo importante em suas 

aulas.  

Acerca da ligação entre as canções tocadas pelos alunos e seus estudos, Roberto 

Corrêa afirma que: 

 

[...] quando eu trabalho os estudos, ou mesmo os ritmos, eu já trabalho 

pensando, por exemplo, no que aluno o aluno vai encontrar de músicas lá 

fora, por exemplo, vamos pegar o estudo número 5: eu trabalho com o ligado 

do segundo par para a corda solta, então, eu já começo utilizar esse tipo de 

técnica, de modo que quando o aluno vai tirar uma música ele já sabe como 

é. Por que já praticou, de alguma forma, aquele tipo de técnica e aí 

facilmente ele tira os solos. (ENT. R. CORRÊA, p. 11)  

  

 

Logo, posso deduzir que os estudos de Roberto Corrêa são compostos com o objetivo 

de capacitar tecnicamente os alunos para tocar as músicas que encontrarão quando saírem da 

Escola de Música.  

 

4.4 TÉCNICAS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL  

 

O desenvolvimento das técnicas de mão direita, mão esquerda e técnica do uso da 

palheta constituem o conjunto de técnicas trabalhadas por Marcos Mesquita. 

A técnica de mão direita compreende a utilização dos dedos polegar, indicador, médio, 

anelar e execução de batidas rítmicas. Acrescenta-se também a técnica da palheta, já que o 

manuseio é feito com a mão direita. O professor explica que: 

 

[...] técnica de mão direita significa o quê? Sempre trabalho com muita corda 

solta, a gente trabalha a pessoa ter intimidade com as cordas, a distância 

entre as cordas, os tipos de toque de mão direita que a pessoa pode ter, tanto 

de P (polegar), I (indicador), M (médio), A (anelar), quanto palheta (ENT. 

M. MESQUITA, p. 24) 

 

A utilização dos dedos, médio e anelar, aparece como inovação técnica, já que, os 

violeiros tradicionais utilizam apenas o polegar e o indicador. O emprego de todos esses 

dedos na execução dos dedilhados é uma das principais adaptações da técnica do violão à 

prática da viola. Na entrevista, Marcos Mesquita relata que sua base técnica foi formada a 

partir do aprendizado de violão com os professores Marco Pereira e Eustáquio Grilo, pode-se 

entender que a aplicação das técnicas desenvolvidas nessa experiência com o violão ao estudo 

da viola aconteceu de forma consciente: 
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[...] a técnica que eu recebi do Marco Pereira e do Grilo (principalmente por 

que eu tive aula por mais tempo) foi o que formou toda a minha base técnica, 

que depois eu transcrevi pra viola, né? (ENT. M. MESQUITA, p. 3-4) 

 

 

A mão direita também é utilizada para a execução das batidas rítmicas da música 

caipira, como relata o professor: 

 

[...] Habilidade na mão direita pra executar os ritmos caipiras, que também 

precisa de uma coordenação (ENT. M. MESQUITA, p. 25) 

 

 

A utilização de palheta se destaca nesse conjunto de procedimentos técnicos 

instrumentais adotados pelo professor, que argumenta que muitas músicas precisam ser 

tocadas com palheta:   

 

[...] Uma boa técnica de mão direita e mão esquerda, incluindo técnica de 

palheta, por que tem músicas que pra serem bem executadas exigem a 

técnica da palheta (ENT. M. MESQUITA, p. 13) 

 

  

Apoiado em minha própria experiência como estudante de viola caipira, observo que 

determinadas sonoridades são difíceis de serem produzidas com o toque feito com os dedos. E 

para o domínio dessa sonoridade, o professor desenvolve diversos exercícios e oferece aos 

alunos suas composições tocadas com palheta.   

Somado ao trabalho da mão direita, é importante o desenvolvimento da habilidade da 

mão esquerda que determina a emissão das notas dos solos e acordes ao se prender as cordas. 

Com isso, o professor ressalta que é preciso treinar para se atingir uma boa sincronia entre 

ataque dos dedos da mão direita e a atividade dos dedos da mão esquerda.  

[...] pra tocar uma nota, você tem que tocar com a mão direita e mão 

esquerda, né? A não ser que a nota esteja em corda solta, mas têm que usar 

as duas mãos pra emitir uma nota, então, você tem toda uma coordenação, 

primeiro a gente trabalha a mão direita, coordenação de mão direita separada 

e depois juntando com a mão esquerda, sempre começando com a direita e 

depois com a esquerda (ENT. M. MESQUITA, p. 24-25) 

 

O professor Roberto Corrêa inicia o desenvolvimento técnico instrumental dos alunos 

cuidando do posicionamento do corpo e das mãos: 

 

[...] Eu trabalho da seguinte forma: primeiro é o posicionamento do corpo e 

das mãos no instrumento. Na mão direita, por exemplo, é como se o aluno 

estivesse segurando uma varinha de pescar, na beira do rio. Essa é a posição 
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correta da mão, inclusive no deitar da mão. Quando você pega a varinha 

naturalmente a mão deita (gesto). (ENT. R. CORRÊA, p. 10-11)  

 

  

 

No trabalho técnico instrumental do professor também está incluída a utilização dos 

dedos polegar, indicador, médio e anelar. Ele relata que os exercícios treinados pelos alunos 

desenvolvem a independência motora desses dedos, conduzindo à uma precisão maior da 

emissão das notas.  

 

 [...] o trabalho técnico que eu faço, por exemplo, no exercício para soltura, 

são exercícios para cada dedo individualmente. A pessoa fica concentrada 

somente no polegar, pra baixo e pra cima. Em seguida vai repetir somente 

com o indicador, depois somente com o médio, com o anular... Primeiro 

somente em um par, depois mudando de pares. Então, é bem lógico, é bem 

matemático o meu método de ensino. Soltura, Independência, Velocidade...  

Independência o que é? Eu já misturo, faço combinações binárias: 

P(polegar)-m(médio), i(indicador)-m, m-a(anular), por exemplo. (ENT. R. 

CORRÊA, p. 11) 

  

 

 

Justificando-se no trabalho com as batidas rítmicas, mencionado na entrevista, é 

possível certificar-se de mais um procedimento técnico feito com a mão direita, esse uso é 

bastante explorado no conjunto de técnicas instrumentais adotadas pelo professor, visto que é 

uma habilidade desenvolvida nas aulas individuais no aprendizado tanto dos 

acompanhamentos das canções caipiras quanto nas musicas instrumentais e nas aulas em 

grupo numa disciplina criada especificamente para o domínio dos ritmos caipira. Sobre o 

desenvolvimento rítmico dos alunos Roberto Corrêa afirma que: 

 

[...] No desenvolvimento das aulas, vou desenvolvendo outras habilidades 

como o ritmo, não é? Tem as aulas teóricas que ensinam ritmo, mas como 

aplicar isso na viola? Como aprender os ritmos na viola? (ENT. R. 

CORRÊA, p. 10) 

  

 

Sobre a disciplina que trabalha os ritmos caipiras ele explica que: 

 

[...] aqui nós temos aula em grupo, por exemplo, a disciplina ritmos de 

música caipira... um trabalho em grupo, todo mundo batendo os ritmos, às 

vezes fazendo vozes... é um trabalho específico de domínio de ritmos (ENT. 

R. CORRÊA, p. 11,12) 
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O conjunto desses ritmos caipiras integrado às aulas está compilado em seu livro A 

arte de pontear a viola (2000). 

Com relação à mão esquerda o professor ressalta a execução dos ligados, que 

necessitam de força para serem produzidos:  

 

[...] tem exercícios de ligado, de modo que ele (o aluno) vai adquirindo força 

para o ligado ficar bem nítido. Por que a viola é muito generosa, às vezes 

uma coisinha assim e já está o ligado lá, mas pra você fazer o ligado de 

forma clara, você realmente tem que exercitar. Fazer o ligado apoiando no 

par de baixo, por exemplo, de modo que soe de forma bem nítida. Então, é 

preciso força, treinamento. Então, eu já desenvolvi esses exercícios técnicos 

pra que os alunos possam utilizá-los nos estudos. (ENT. R. CORRÊA, p. 11) 

  

 

A atenção dada ao treinamento dos ligados não é justificada somente na necessidade 

para o aprendizado dos estudos, Roberto Corrêa também justifica a importância dessa técnica 

no aprendizado de outros repertórios que os alunos possam ter contato fora da Escola de 

Música: 

 

[...] quando eu trabalho os estudos, ou mesmo os ritmos, eu já trabalho 

pensando, por exemplo, no que aluno o aluno vai encontrar de músicas lá 

fora, por exemplo, vamos pegar o estudo número 5: eu trabalho com o ligado 

do segundo par para a corda solta, então, eu já começo utilizar esse tipo de 

técnica, de modo que quando o aluno vai tirar uma música ele já sabe como 

é. Por que já praticou, de alguma forma, aquele tipo de técnica e aí 

facilmente ele tira os solos. (ENT. R. CORRÊA, p. 11) 

              

          Na elaboração de seus estudos, Roberto Corrêa utiliza as técnicas instrumentais citadas 

no seu depoimento. Esses estudos fazem parte das músicas instrumentais selecionadas para 

serem ensinadas aos alunos. 

 

4.5 MATERIAIS DIDÁTICOS 
  

A lista de materiais didáticos utilizados pelos professores de viola em suas aulas é 

compreendida por: partitura, tablatura, desenho do braço da viola, arquivos de áudio e vídeo.  

Constata-se, no relato de Marcos Mesquita, que o aprendizado mediante o uso de 

partitura é desenvolvido paralelamente à assimilação de conteúdo por meio da imitação 

auditiva e visual. Depreende-se também que a utilização da partitura permite o acesso às obras 

instrumentais e serve como registro para exercícios de técnica:  
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[...] aqui na Escola de Música, o cara vai estudar mais repertório solo, 

técnica, tanto no imitativo quanto com partitura (ENT. M. MESQUITA, p. 

23) 

 

Os desenhos do braço da viola também são utilizados para se anotar pequenos solos e 

para se anotar a posição (corda e casa) e indicar os dedos da mão esquerda que serão 

utilizados para prender as cordas e formar os acordes. Sobre a utilização desse material 

Marcos Mesquita explica que: 

 

[...] O outro material que eu uso também, com alguma música ou outra, que 

eu tenho um material grande disso, dentro da música caipira, vários 

desenhinhos de braços, com os ponteadinhos, daquelas músicas caipiras, 

bem com a posição da mão ali, músicas instrumentais mesmo, assim, não é 

tablatura, é uma coisa visual (ENT. M. MESQUITA, p. 18) 

 

 

 

A cifragem é o sistema de notação utilizado por Marcos Mesquita para representar os 

acordes. Ele argumenta que: 

 

[...] o aluno pegar um Song book com cifras, sem precisar desses dicionários 

de acordes ou qualquer outro livro, ele tem que compreender como é que 

forma os acordes, ele pega a cifra e vai tocando, invertendo os acordes e 

tudo (ENT. M. MESQUITA, p. 14) 

 

 

Gravações de vídeo e áudio feitas pelo próprio professor servem como material de 

apoio no estudo de exercícios técnicos ensinados pela imitação. 

 

 

[...] No primeiro semestre eu já trabalho técnica, mesmo sem a leitura de 

partitura, nessa forma imitativa como eu falei, geralmente eu vou ensinando 

o desenho do braço com gravações e filmagens. (ENT. M. MESQUITA, p. 

10) 

 

 

 

O material utilizado por Roberto Corrêa compreende o que foi desenvolvido durante 

sua carreira como professor e pesquisador. Esse material está compilado em seus livros Viola 

caipira (1983); A arte de pontear a viola (2000); Composições para viola caipira (2004). 

O conteúdo está exposto por meio de partitura, tablatura, cifras e desenhos do braço da viola. 

Destaca-se entre esses escritos diversos símbolos criados especificamente para representar 

nuances musicais próprias da linguagem da viola. 
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Praticamente todo esse material é muito utilizado pelos dois professores, sendo que 

suas diferenças acontecem com relação ao tratamento dado a partitura e à adoção do uso 

tablatura, que no caso, é descartada por Marcos Mesquita: 

 

[...] eu sou favorável às pessoas aprenderem partitura, eu particularmente 

não uso tablatura, eu não uso (ENT. M. MESQUITA, p. 17) 

 

 

 O uso da partitura pelos novos violeiros é uma das principais inovações no ensino de 

viola caipira, que até então era apoiado somente na imitação auditiva e visual. As cifras e as 

tablaturas também passaram a ser utilizadas nos álbuns e métodos a partir do grande sucesso 

das duplas caipira. Porém, até o final do século XX, um número muito pequeno de músicas 

foi escrito para viola caipira (CORRÊA, 2014). Na tese de Roberto Corrêa pode-se confirmar 

a escassez de material escrito para viola, quando ele explica que: 

 

[...] No início da década de 1980, na falta de repertório escrito para a viola 

caipira, encomendei a compositores que escrevessem obras para o 

instrumento. (Corrêa, 2014, p. 142) 

 

Este fato também pode ser descrito na entrevista cedida pelo professor para a coleta de 

dados deste trabalho: 

 

[...] Foi na década de 80 que o Marco Pereira escreveu pra viola, que o 

Eustáquio Grilo, o Jorge Antunes, que músicos que não eram violeiros 

escreveram pra viola, não é? Então, é muito recente a nossa história. O livro 

Viola caipira foi o primeiro livro publicado, considerando que o Tião 

Carreiro & Pardinho e o Tonico & Tinoco eram álbuns, vamos pensar em 

livro mesmo, quer dizer, é muito recente. (ENT. R. CORRÊA, p. 6) 

 

Sobre a utilização da partitura, Marcos Mesquita argumenta que os alunos se 

acomodam na leitura da tablatura o que, de acordo com ele, dificulta o desenvolvimento da 

habilidade da leitura de notas no pentagrama. Em sua opinião, o uso da partitura elevaria o 

nível musical dos violeiros. Nesse sentido ele afirma que: 

 

[...] Os livros de partitura pra viola caipira hoje, todos têm tablatura, então, 

os alunos as vezes quando a gente vai dá uma música dessa, os alunos ficam 

com dificuldade, por que eles ficam...em vez de olhos pra partitura eles 

ficam olhando pra tablatura a acaba não conseguindo ler a partitura direito, 

então, algumas delas, eu pego e apago, ou eu colo um papel em cima da 

tablatura pra forçar a ler a partitura. Então é isso, minha compreensão é essa: 

violeiro quer botar a viola caipira pra ser respeitada...procura se musicalizar, 

entendeu?... Eu acho que violeiro que quer que a viola se valorize, eu acho 

que tem que se musicalizar, eu acho que ler partitura não é um bicho de sete 
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cabeças, ler partitura é uma coisa simples, desde que a pessoa não bloqueie, 

como uma coisa difícil, como uma coisa que não tem nada a ver, a maioria 

das pessoas. (ENT. M. MESQUITA, p. 18) 

 

 

A posição de Roberto Corrêa não é contrária ao uso da partitura, ele afirma que a 

partitura é um "facilitador”, porém, em seu discurso, entende-se que o desenvolvimento dessa 

habilidade ainda não se estabeleceu como um costume entre a maioria dos violeiros e que seu 

uso exclusivo na produção de materiais dificultaria o acesso ao conhecimento que se pretende 

transmitir: 

[...] Se você escrever um livro só com partituras, hoje, eu acredito que vai ter 

pouca utilidade, as pessoas vão perguntar: - e a tablatura, onde está? Por que 

as pessoas vão muito de ouvido ainda. (ENT. R. CORRÊA, p. 8)  

  

A compreensão dos professores a cerca da produção dos métodos de viola foi um dos 

pontos de extrema importância na entrevista, auxiliando na reflexão a cerca do papel dos 

materiais didáticos na sistematização do ensino da viola. De acordo com Roberto Corrêa, a 

produção de métodos ainda acontece de forma individualizada, mas a tendência é que, em um 

futuro não muito distante, as escolas e os novos professores sintetizem todo esse material 

didático que começou a ser produzido recentemente: 

 

[...] nós estamos construindo um arcabouço de conhecimento para a prática 

da viola, que eu acredito que daqui, sei lá, uns anos, curto prazo mesmo, ou 

no médio prazo, as escolas vão poder ter uma gama fantástica de material e 

selecionar este material de acordo com os seus objetivos. A música do fulano 

de tal, o estudo do fulano de tal, assim como nós temos no violão os estudos 

do Carulli, do Fernando Sor, Aguado... Montar o currículo, a sua ementa, a 

partir de todo esse trabalho dos violeiros, que vem sendo construído desde o 

final do século passado. Então, nós estamos ainda no processo de formação, 

vamos dizer assim, do ensino de viola, no sentido de ainda produzir material 

didático essencial para a sua prática. (ENT. R. CORRÊA, p. 6) 

 

Fica evidente a ideia de que a sistematização do ensino da viola caipira é um processo 

que está em desenvolvimento, principalmente, quando comparamos à produção de métodos 

para o ensino de outros instrumentos populares que já conquistaram seu espaço nas escolas de 

música do Brasil, por exemplo, cavaquinho, bandolim e violão, que fornecem uma base de 

técnica instrumental e de escrita para elaboração dos métodos de viola.  

Na entrevista feita com Marcos Mesquita, quando o tema sobre os métodos é tratado, 

ele ressalta de que maneira o conteúdo musical está sendo exposto nesses materiais, 

afirmando que ainda existe uma lacuna no que se refere à elaboração de procedimentos mais 

didáticos, citando também os métodos de violão: 
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[...] eu acho que carecem de mais clareza no aprendizado, os métodos que eu 

tenho visto até hoje são métodos que não são autoexplicativos, é... Até certo 

ponto, mas a pessoa já tem que ser músico, por exemplo, uma pessoa que 

seja iniciante na viola tem muita dificuldade de aprender nos métodos, 

inclusive os métodos de violão também, os métodos de violão tem o mesmo 

problema. Eu sei que o professor nunca será uma coisa substituível, mas o 

que falta no mercado é método autoexplicativo e que tenha bastante 

exercício pra você praticar aquele conteúdo que tá querendo ser transmitido. 

(ENT. M. MESQUITA, p. 10)  

 

Todo esse material apresentado integra uma gama de facilitadores didáticos na 

assimilação de conteúdo pelos alunos, a diversidade de procedimentos permite que alunos 

toquem já nas primeiras aulas, ao mesmo tempo em que o conhecimento teórico musical é 

construído. Os professores não utilizam esses materiais somente em suas aulas, mas também 

em seu próprio estudo de viola caipira e no registro de suas obras, assim, pode-se apontar para 

uma relação direta entre o trabalho de Marcos Mesquita e Roberto Corrêa como violeiros e 

professores, uma vez que a sistematização de suas práticas como docentes são apoiadas na 

sistematização de seu próprio conhecimento de violeiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sistematização da aprendizagem da viola caipira e o ensino formal têm interferido 

diretamente na maneira como o estudo do instrumento vem sendo realizado, na sua 

abordagem técnica, na diversificação de seu repertório, nos temas de pesquisa e na elaboração 

de materiais didáticos. 

Esse cenário estimulou a efetivação dessa monografia que objetivou investigar o 

ensino da viola caipira na Escola de Música de Brasília, a partir da opinião de dois professores 

violeiros. Especificamente, o estudo visou: 1) descrever quais conhecimentos e habilidades os 

professores consideram relevantes para o ensino e a performance da viola; 2) identificar que 

materiais didáticos, estratégias e repertório eles selecionam e desenvolvem, como e por quê. 

Para atingir esses objetivos foi realizada uma revisão de literatura e entrevistas com 

dois professores precursores do ensino da viola caipira na CEP-EMB, Roberto Corrêa e 

Marcos Mesquita.  

A problematização desta pesquisa tem origem na minha experiência com a 

aprendizagem e o ensino da viola caipira. Contudo, a Revisão de Literatura ampliou meus 

conhecimentos e me fez entender, por meio do discurso de alguns renomados violeiros que 

atuam como professores e pesquisadores, a história social e musical do instrumento, sua 

tradição caipira e sua inovação na performance. Os trabalhos ressaltaram que a identidade 

caipira da viola está em vigor, paralelamente, às suas novas formas de execução. As pesquisas 

também revelam o surgimento de um novo repertório com novas técnicas, mercado editorial, 

novos violeiros e novas de formas de aprendizado.  

Os resultados encontrados apresentam estratégias e princípios que orientam o ensino 

da viola caipira no CEP-EMB. Nesse sentido, quanto aos conhecimentos e habilidades 

considerados relevantes para o ensino e a performance da viola na atualidade, os professores 

relatam que eles são diversificados e são trabalhados por meio da imitação áudio visual, 

leitura de cifras, leitura de partitura, canto e escuta musical. Como conhecimentos pertinentes 

destacam-se a compreensão teórica sobre harmonia; formação de escalas; notação musical em 

diferentes grafias (partitura, tablatura e cifras); música e cultura caipira em geral (contexto 

social, história, principais intérpretes e compositores, classificação de ritmos).  Dentre as 

habilidades se destacam: executar solos instrumentais; tocar com boa qualidade sonora; fazer 

acompanhamento rítmico com batidas e acordes; fazer acordes maiores, menores, 

aumentados, diminutos, incluindo tanto os formados por tríades quanto os formados por 

tétrades, em todas as inversões possíveis no braço da viola; fazer escalas maiores, menores, 
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pentatônicas, em diversas posições no braço da viola; fazer escalas maiores e menores em 

terças e sextas; fazer os solos e os contracantos das músicas do gênero caipira; desenvolver 

habilidades auditivas e visuais; cantar (solo e em dueto de terças e/ou sexta); utilizar a viola 

para acompanhar o próprio canto; ler e escrever partitura, tablatura, cifras; improvisar. Os 

professores também pontuam o desenvolvimento de habilidades comportamentais como a 

paciência, a constância, a determinação e a motivação.  

 O canto é uma habilidade considerada essencial para o domínio das canções 

tradicionais. Apesar de os professores se utilizarem de materiais didáticos do ensino formal 

como tablaturas e partituras, na maioria das vezes, o trabalho com o repertório caipira é 

caracterizado pelo aprendizado por meio da imitação auditiva e/ou visual. Com relação ao 

repertório selecionado e desenvolvido, os resultados apontam para uma escolha centrada no 

trabalho musical dos professores e a partir do que é interesse dos alunos. Esse interesse, como 

foi relatado, normalmente, está associado a intenção de se tocar música tradicional caipira. O 

repertório destacado compreende composições e estudos dos professores; músicas 

instrumentais escritas para viola por outros violeiros oriundos do ensino formal; músicas de 

grandes violeiros solistas da tradição caipira; canções caipiras (trabalhadas com foco no 

acompanhamento rítmico e no canto); músicas de variados estilos e artistas (com foco na 

elaboração de arranjos).  

O conjunto de técnicas instrumentais trabalhadas pelos professores compreende a 

postura do corpo e das mãos; utilização dos dedos polegar, indicador, médio, anelar e palheta 

(Marcos Mesquita) para a execução de dedilhados e batidas rítmicas; utilização da mão 

esquerda para prender as cordas e executar os ligados. 

Com relação aos materiais didáticos, estes compreendem desenho do braço da viola, 

tablatura, partituras e guias de estudo, arquivos de áudio e vídeo. Esses materiais são 

apontados pelos professores como facilitadores no aprendizado, auxiliando na compreensão 

do conteúdo e no registro de músicas e exercícios e normalmente estão contidos em livros, 

apostilas, encartes, folhas avulsas, cds, dvds, pen drives e na internet. Na visão dos 

professores entrevistados, o uso da partitura é um recurso em desenvolvimento, pois eles 

destacam a importância desse registro como facilitador da performance e de valorização da 

música caipira. Na prática, ainda predomina o uso da tablatura pela facilidade de execução e 

de difusão entre os violeiros. Essa realidade pode se modificar por meio da escolarização da 

viola caipira, uma vez que, a aquisição de habilidades de leitura na partitura poderão se 

popularizar e ampliar o acesso ao repertório musical de viola caipira. 
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A incorporação da inovação e da tradição no ensino e aprendizagem do instrumento 

foi abordada a partir da escolarização da viola caipira. A inclusão da viola caipira nas escolas 

reside na sua importância na cultura brasileira, uma vez que ela é, como aponta os professores 

e diversos autores, o principal instrumento utilizado nas práticas musicais do interior do 

Brasil. Essa cultura musical ainda se faz presente, mesmo com a desestruturação da sociedade 

rural, que teve que migrar para as cidades. Essa música, então, passa a ser difundida nos 

centros urbanos pelas duplas caipiras e sertanejas.  

 A partir do relato dos professores, é certo que a viola ao ser incluída nas instituições 

de ensino atenderá uma população maior e contribuirá para que, no futuro, sua participação na 

produção musical brasileira, nos mais variados ambientes, seja ampliada e diversificada, 

garantindo sua valorização e sobrevivência.  

Para isto, torna-se necessário o aumento da produção de repertório escrito tanto de 

novas composições quanto de edições da obra de violeiros consagrados. Faz-se necessário 

também a elaboração de materiais mais didáticos que possibilitem o acesso ao aprendizado de 

viola de forma gradativa e sistêmica. Assim, sua difusão pode ser assegurada, dado que, como 

se percebe com outros instrumentos, é uma forma de divulgar compositores, músicas e 

técnicas.  Isso, certamente, despertará o interesse de mais pessoas, que contribuirão para o 

aumento significativo no número de tocadores, pesquisadores e apreciadores de viola caipira.   
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 

 

 

Roteiro de Entrevista – Marcos Mesquita e Roberto Corrêa 

  

                                

1. Conte um pouco sobre sua formação musical. 

2. Conte um pouco sobre sua trajetória como professor de VC.                                                 

3. O que você pensa sobre a inclusão da VC no currículo de uma Escola de música? 

4. Atualmente qual o perfil do aluno de VC no contexto da EMB?  

5. Que conhecimento você considera importante na formação do professor de VC 

6. O que você pensa sobre os métodos de VC disponíveis?                                                               

7. Qual repertório e material didático você escolhe para serem trabalhados com os 

alunos?             

8. Qual a participação dos alunos na escolha do repertório?                                                                                                                                 

9. O que você pensa sobre o uso da partitura e da tablatura no ensino da VC?                    

10. Como você organiza suas aulas de VC?  

11. Como os alunos respondem a esta organização?                                                                         

12. Quais habilidades musicais você considera que são importantes na formação dos seus 

alunos?   

13. O que você considera importante pra ser desenvolvido como habilidade técnico 

instrumental pelos seus alunos?                                                                                                
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APÊNDICE B – Termos de consentimento e pedidos autorização 

 

 

Termo de consentimento – Professor 

 

 

 

Eu _________________________________________________, portador de RG 

n°__________________, fui informado que a entrevista será usada para o levantamento de 

dados para a realização do TCC, disciplina obrigatória para o curso de Licenciatura em 

Música da UnB; e que os dados obtidos serão utilizados somente para os fins de pesquisa.  

Cedo o direito das entrevistas após por mim revisadas, podendo ser utilizadas na para 

a produção e divulgação do trabalho acadêmico. 

 

 

 

 

 

Brasília, ____ de setembro de 2015 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do professor 
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Solicitação para entrevista – Professor 

 

 

Eu, Tiago Alves Oliveira, portador da identidade RG nº 2.345.655, aluno do curso de 

graduação de Licenciatura em Música da Universidade de Brasília (UnB), venho, por meio 

desta, solicitar autorização para realizar entrevista com a Professor Marcos Mesquita para 

realização de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Licenciatura em Música da 

UnB.  

O objetivo de meu trabalho é analisar investigar em que consiste o ensino da viola 

caipira em um contexto formal, a partir da percepção de dois professores, precursores do 

ensino da viola caipira da Escola de Música  

Esclareço que as transcrições das entrevistas serão realizadas mediante disponibilidade 

da professor, e mostradas para correção, podendo ser usadas somente fins desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

Brasília, ____ de setembro de 2015 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do professor 
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Solicitação para entrevista – Professor 

 

 

Eu, Tiago Alves Oliveira, portador da identidade RG nº 2.345.655, aluno do curso de 

graduação de Licenciatura em Música da Universidade de Brasília (UnB), venho, por meio 

desta, solicitar autorização para realizar entrevista com a Professor Roberto Corrêa para 

realização de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Licenciatura em Música da 

UnB.  

O objetivo de meu trabalho é analisar investigar em que consiste o ensino da viola 

caipira em um contexto formal, a partir da percepção de dois professores, precursores do 

ensino da viola caipira da Escola de Música  

Esclareço que as transcrições das entrevistas serão realizadas mediante disponibilidade 

da professor, e mostradas para correção, podendo ser usadas somente fins desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

Brasília, ____ de outubro de 2015 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do professor 

 


