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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Contextos e práticas. 

 

A história da viola no Brasil 

 

 

Fonte: Turma da Mônica – Revista Chico Bento – Viola e Violeiros - n° 172/Globo 12/2000 

No início da colonização do Brasil, por volta de 1600, a região onde hoje é a cidade de São Paulo 

já abrigava um povo diferente de suas matrizes europeias e indígenas, o caipira, fruto do encontro 

de portugueses com etnias indígenas presentes no litoral. O nome caipira vem do tupi caápir, ou 

aquele que corta o mato, que faz a monda (arranca o mato).  

Primeiramente, nas mãos dos caipiras paulistas e dos moradores de antigas cidades como Recife, 

Salvador e Rio de Janeiro, onde permaneceu como um dos principais instrumentos até metade dos 

anos 1800, o som da viola sempre esteve presente também no Nordeste desde que ela lá chegou 

no Brasil. Mas, foi nas mãos dos caipiras que a viola ganhou voz quando começou a ser gravada 

em canções a partir de 1929 e, com o passar do tempo, consolidou-se como um dos segmentos 

que mais vendeu discos no Brasil: a música caipira. 

Apesar de ser parecida com o violão que conhecemos, os instrumentos têm importantes diferenças:  

 A viola possui 10 cordas, dispostas em 5 pares. 

 O violão possui 6 cordas simples. 

 O violão profissional pode alcançar de 96,5 a 101,6 centímetros. 

 A viola é menor e tem suas cordas mais soltas. 

No entanto, todas essas diferenças tornam-se complementos quando 

escutamos uma boa dupla ou um bom conjunto entoando canções sertanejas 

de raiz. 

Fonte: instrumentalevocal.com.br | Acesso em 19/06/2020 

Ilustração: violaoparainiciantes.com | Acesso em 19/06/2020 
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Para entender a importância dos instrumentos citados, ouça a 

música de Helena Meirelles, umas das figuras mais notórias da 

música regional brasileira e aplaudida no mundo inteiro, além é 

claro de estar entre as 100 melhores instrumentistas do mundo, 

segundo a revista Rolling Stones. Acesse o link disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3wvguRDgHM 

Fonte: campograndenews.com.br | Acesso em 19/06/2020 

Veja outros importantes violeiros e violeiras da música brasileira: 

Tião Carreiro Renato Andrade Inezita Barroso 

 

Fonte: letras.mus.br  

 

Fonte: letras.mus.br  

 

Fonte: rollingstonecountry.uol.com.br  

 

A música caipira/sertaneja 

As letras compostas para a música caipira/sertaneja sempre utilizam histórias de amores vividos ou 

a vida na roça. Em sua grande maioria, são duetos que cantam as “modas de viola” mas possuem 

também artistas solos.  

Acompanhe a letra de uma composição caipira na qual são utilizadas a viola e o violão, interpretadas 

pelos artistas Tonico e Tinoco. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=ue2kG46ZIbI 

 

A Saudade Vai 

 

A saudade vem 

A saudade vai 

A linda morena que foi embora 

E não voltou mais 

 

Coração de pedra dura 

Que por nada se desfaz 

Cada vez te quero mais 

https://www.youtube.com/watch?v=d3wvguRDgHM
https://www.youtube.com/watch?v=ue2kG46ZIbI
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Depois que você partiu 

Nem viola toco mais 

Eu também vou embora 

Pra onde a saudade vai 

 
Adeus minha mãe querida 

Que eu também não volto mais 

Vou-me embora, vou-me embora 

Para onde a saudade vai 

Fonte: letras.mus.br | Acesso em 19/06/2020 

 

Curiosidade 

O que é roça? No Brasil, pode significar tanto um terreno distante e difícil de chegar, onde existem 

muitas plantas e normalmente pessoas mais simples que vivem do cultivo da terra, das 

plantações ou cultivo da pecuária, quanto uma área de cultivo, de plantio. 

Fonte: infopedia.com.br | Acesso em 22/06/2020 

 

1- De acordo com o texto, preencha as respostas abaixo e complete o acróstico da palavra 

viola. 

 
a) A pessoa que toca a viola ou violão é chamada de ________________________________. 

b) De origem Tupi, o significado da palavra ________________________ é aquele que corta 

o mato. Hoje é conhecido como o povo simples que mora na zona rural. 

c) As _________________ da viola são mais soltas que a do violão. 

d) ______________________ Meirelles é uma das violeiras mais notórias da música brasileira 

e está entre as 100 melhores instrumentistas do mundo, segundo a revista Rolling Stones. 

e) O local da zona rural onde as pessoas vivem do plantio e da pecuária, normalmente distante 

e difícil de chegar, é popularmente conhecido como _______________. 

 

  V        

  I        

  O        

  L        

  A        
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2- Qual é a diferença entre a Viola e o Violão? 

  

  

  

  

 

 

3- Segundo o texto “A história da viola no Brasil”, o que significa a palavra caipira? 

  

  

  

  

 

 

4- Em que comemorações e festas costumamos ouvir a música caipira? 

 

a) Páscoa. 

b) Dia da Independência do Brasil. 

c) Festas juninas. 

d) Natal. 

 

 

5- Converse com seus familiares e descreva quais são os nomes dos artistas/violeiros que eles 

conhecem? 

  

  

  

  

 


