
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação do programa “Sala de professor” 2005

PROGRAMA SALA DE PROFESSOR - 2005

1. Título do vídeo/documentário: Brasil Central

2. Nomes e especialidades dos três professores consultores:
Professor(a): Annie Dymetm                  Disciplina:_Antropologia 
Professor(a): Marisa Leonetti Fleury      Disciplina: Língua Portuguesa
Professor:_Alberto Martins                     Disciplina:Arte.

Obs: o professor (em conjunto com os outros colegas professores) pode 
decidir se prefere usar o vídeo “Brasil Central” para uma única série de 
atividades  ou  se  prefere  inseri-lo  num conjunto de  atividades  maior, 
intitulado “Reconhecimento de culturas brasileiras”. Nesse caso, todos 
os  alunos assistiriam ao vídeo,  mas os grupos  seriam divididos para 
estudar as diferentes regiões e culturas do país (Sul, Litoral, Pantanal, 
Nordeste, Amazônia, dentre outras).

3. Título do trabalho: Descobrindo o Brasil  Central

4.Material necessário para realização da atividade:
a. Revistas,  cartões postais,  guias turísticos,  imagens de livros 

didáticos ou não, artigos de jornais ou revistas referentes aos 
assuntos tratados a partir do vídeo. Livros que tenham como 
temática o homem do sertão.

b. Mapa do Brasil com as regiões bem delineadas.
c. Folhas sulfite ou um pequeno caderno.
d. Cds ou fitas gravadas de músicas sertanejas.
e. Instrumentos  exibidos  no  filme  (poderão  ser  fotos  dos 

mesmos)
f. Internet (opcional)

5.Principais conceitos que serão trabalhados em cada disciplina: 
Disciplina 1: Português
a. Técnica expositiva do vídeo
b. Conceito  de  cultura  (este  tópico  será  trabalhado,  também,  pelas 

outras disciplinas).
c. Conceito de narrador, tempo, espaço.
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d. Conceito de Personagem
e. A música  como característica  regional  e  o/os  instrumentos  que  a 

acompanham.
f. Diferentes leituras de um texto

Disciplina 2: Antropologia
a. Cultura,  Imaginário,  Representação  e  Interpretação;  desenho  de 

figura e desenho de paisagem; a descrição e o símbolo, o fazer.
b. Cultura imagética; cultura musical; cultura oral.
c. A música como categoria de integração: 1. o trabalho e a música; 2. 

o lazer e a música.
d. A construção social da realidade: a atribuição do Olhar.
e. Festas, celebrações e Comemorações: o tempo dos calendários.
f. Produção cultural.

     Disciplina 3: Arte
a. Observação, representação e interpretação (atividades trabalhadas em 

todas as disciplinas)
b. Desenho de figura e Desenho de paisagem.
c. A descrição e o símbolo; o fazer.

6. Principais etapas e estratégias para trabalho interdisciplinar sugerido 
(descrição do trabalho):

    Sugestão: Sugere-se que o trabalho tenha a duração de um mês e que 
as  aulas  das  diferentes  disciplinas  sejam  distribuídas  conforme  as 
necessidades dos professores envolvidos no projeto. Por exemplo, se for 
interessante que, após a aula de Português siga-se uma aula de Arte, deve-
se  fazer  uma  negociação  com  o  gestor,  coordenador  escolar  e  com os 
demais  professores.  Dessa  forma,  assegura-se  maior  continuidade  ao 
trabalho.

1ª aula
Este  terá  início  com  uma  aula  de  Português.  Primeiramente,  o 

professor fará uma breve explanação sobre o que irão ver, evitando sugerir 
interpretações sobre o que irão assistir, para que as descobertas sejam feitas 
a  partir  das  próprias  observações  e  conclusões  dos  alunos.  Motiva-se, 
então,  um “bate-papo,’  no qual  a  classe  dará suas primeiras impressões 
sobre o que viu. Depois desse primeiro aquecimento, o professor deverá 
procurar saber junto aos alunos sobre o tipo de filme que estão vendo: é 
uma entrevista? Não! Por quê? Será fácil a resposta, pois não há perguntas 
que  exijam respostas.  A  fala  de  cada  um é  livre,  não  é  conduzida  e  a 
câmera somente se detém em cada um deles, que está se pronunciando a 
respeito de alguma coisa. Também não há ninguém que as faça. Será um 
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documentário?  Sim,  pode  ser;  o  professor,  então,  explicará  quais  as 
características  de  um  documentário,  cujo  objetivo  é  sempre  comentar, 
expor um assunto em pauta. Seria muito rico fazer comparações com outros 
tipos de filme, para que os alunos entendam a simplicidade extrema deste a 
que assistiram. Não há abertura ou alguém explicando quem são aquelas 
pessoas  que  estão  apenas  sentadas,  tranqüilamente  “proseando”  com  o 
expectador.  Entra-se aí  na curiosa questão do apresentador.  Onde estará 
ele? Não há narrador, ninguém que dirija os participantes do vídeo, estarão 
falando sem direcionamento algum? Não há narrador ou apresentador, mas 
sente-se sua presença atrás da câmera, pois todos falam olhando fixamente 
para alguém que, provavelmente está lá, ouvindo-os e que lhes deu o mote 
da conversa. Neste ponto, o professor já poderá explicar aos alunos que 
esse vídeo, apesar de ter uma estrutura narrativa, não tem os costumeiros 
elementos  que  a  compõem,  como  personagens,  cenário,  tempo,  espaço. 
Tudo isso está em segundo plano, pois o que interessa à filmagem são as 
pessoas que falam e que não são personagens. Personagem é alguém real 
ou fictício que assume um papel para representar, mas os homens que nos 
falam  no  vídeo  são  reais,  habitantes  de  uma  determinada  região,  que 
determinaria o lugar, mas que também não é essencial. Diante dos poucos 
elementos que o filme nos mostra – tomadas rápidas de paisagens planas, 
com rara vegetação, entre a qual se destaca o buriti e algumas palmeiras, 
não há verdadeiramente “pistas” para que se chegue a alguma conclusão. 
Neste momento, seria interessante que o professor de Geografia estivesse 
na classe (ele também deverá assistir ao vídeo), e, com o mapa, ajudasse 
aos alunos a reconhecer, mediante localização geográfica e características, 
de qual região se trata. Também não há determinação do tempo em que se 
processa a narrativa, o que propiciará ao professor uma boa aula sobre a 
leitura do texto visual, numa época em que estamos cercados por imagens, 
e que aprendam, através de observação, conhecimentos já adquiridos ou 
pesquisados e de conclusão qual a procedência daqueles homens que nos 
relatam  histórias  ou  passagens  de  sua  vida,  melhor  dizendo,  de  suas 
ocupações habituais, entre as quais, a mais prazerosa é a música e a música 
de viola. Agora, o professor poderá adiantar aos alunos que, no decorrer de 
outras  aulas,  com  os  outros  professores,  verificarão  que  existe  uma 
personagem sim, A VIOLA, que, segundo a fala de um dos que iniciam a 
ação do vídeo, diz ::“...a viola é o som do amor”. Já há material para cerca 
de duas aulas,  dependendo da motivação da classe.  Os alunos devem ir 
registrando todas as suas observações em seu caderno ou em folhas (como 
for possível). O registro da atividade é importante, e o professor não deve 
se esquecer disso.

3ª aula (ou 4ª aula):
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(conforme  o  andamento  e  envolvimento  dos  alunos,  essa  aula  pode  se 
estender em uma, duas ou mais aulas).

O professor de Arte inicia a aula chamando a atenção dos alunos para 
os  aspectos  plásticos do  vídeo,  desenvolvendo  três  aspectos:  a  figura 
humana,  a  paisagem,  o  instrumento  (a  viola  e  outros). Pode,  também, 
mostrar  alguns  trechos  do  filme  para  ilustrar  sua  discussão,  em  três 
momentos:
A  primeira sugestão  é  o  tratamento  das  personagens  que  usam chapéu. 
Mostrar que eles não estão propriamente “usando” o chapéu; este parece 
fazer parte de sua anatomia, como se o rosto e o chapéu fossem “uma coisa 
só”.
Deter  o  vídeo  nas  figuras  humanas  e  solicitar  aos  alunos  que  façam 
registros (desenhos, colagens) dessas figuras: seu rosto, postura, posição da 
cabeça, entre outros aspectos que forem surgindo através dos comentários 
via professor e alunos. Estimulá-los com perguntas: Quem mais usa chapéu 
assim? Gente da cidade tem a mesma relação com o chapéu? Sim? Não? A 
relação  cabeça-chapéu  é  igual  ou  diferente  à  relação  cavaleiro-cavalo? 
Como mostrar isso em um desenhou ou colagem?

Segundo momento: mostrar no vídeo os trechos em que aparece a 
paisagem. Estimular a classe, por meio de perguntas, a irem descobrindo o 
que é característico e importante nessa paisagem: a horizontalidade, o tipo 
de vegetação,  os sinais  que se  destacam na paisagem, como o buriti,  a 
palmeira (que aparece com freqüência).

Abre-se uma pausa aí para uma “pitada” de interdisciplinaridade. A 
paisagem apresentada já foi narrada na obra de um importante escritor da 
Literatura  Brasileira,  João  Guimarães  Rosa,  sobretudo  em uma  de  suas 
obras, considerada a principal, Grande Sertão, Veredas_.
O professor pode brincar com isso, dizendo que “muitas dessas localidades 
não estão no mapa, no entanto, já foram mapeadas por um dos maiores 
escritores brasileiros, João Guimarães Rosa.
Segue,  então,  este  trecho de uma carta  de Rosa a  seu tradutor  italiano, 
Edoardo Buzzarri, em que Rosa faz uma leitura e interpretação ao mesmo 
tempo poéticas e instrutivas dessa paisagem. A íntegra da carta encontra-se 
no final, na parte dos ANEXOS. 

Este pode ser  um gancho para  que o professor  de Literatura,  que 
deve estar em classe ou em uma aula seguinte, inicie uma atividade em 
torno  de  trechos  de  Guimarães  Rosa,  como  comentar  ou  usar  trechos 
fotocopiados dos Contos, que são de mais fácil leitura ou mesmo dados de 
sua biografia. É natural de Cordisburgo, Minas Gerais. Seu coração estava 
no sertão, o que o remete ao nome da cidade em que nasceu e sobre a qual 
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se  pode  fazer  uma  interessante  analogia.  Ele  foi  médico  e  passou  à 
Literatura em 1946, com um livro de contos,  Sagarana,  marco em nossa 
literatura.  (algumas  sugestões  a  respeito  de  Guimarães  Rosa  estão  no 
anexo).

Será  interessante  ler  passagens  com os  alunos,  comentando 
não só a paisagem como também a linguagem, o que daria um outro 
tópico para este trabalho, adequado, talvez, para outra ocasião, no 
qual se observassem as características da linguagem desse autor e o 
porquê.  É  necessário,  no  entanto,  que  o  professor  de  Arte  esteja 
ciente do que o professor de Literatura vai comentar,  pois podem 
surgir perguntas no decorrer de outros momentos do trabalho.

Outro fato a ser abordado é sobre uma pequena toada que um 
dos elementos canta no decorrer do vídeo. É um repentista. Cabe, aí, 
uma explicação sobre quem é ele,  e  o  professor  de Arte  ou o de 
Português  poderá  recomendar  que  cada  um  faça  um  “repente”, 
cantoria que sempre acontece com uma pessoa interpelando a outra, 
ou,  se  acharem  difícil,  poderão  fazer  um  rap,  que  guarda 
semelhanças  com  o  “repente”.  Essa  atividade  poderá  ser  feita 
individualmente ou em grupo.

4ª (ou 5ª)aula:

Retomando a atividade de Arte.
Depois da interrupção sobre Guimarães Rosa e com base no que foi lido 
pela classe (trechos no autor ou notícias sobre sua obra), o professor de 
Arte enfatiza a importância do “buriti” como “símbolo da paisagem local” 
e pede aos alunos que representem plasticamente a paisagem com base no 
que viram, leram e aprenderam. Deve-se aceitar  todas as  sugestões dos 
alunos e permitir que circulem livremente na classe, trocando idéias com os 
colegas ou grupos que se tenham formado para fazer o trabalho. Em um 
terceiro momento, o professor pode enfocar a viola: sua construção, suas 
formas, sua significação para quem a toma. A seguir, com base nos três 
momentos acima descritos, pode ser proposta uma atividade-síntese: reunir 
três elementos – figura humana, paisagem e instrumento musical – num 
painel  desenhado,  colado  ou  pintado;  é  possível,  ainda,  por  meio  da 
escultura e da xilogravura (se possível orientar os alunos nesse sentido), 
como também criar roupas e instrumentos e, junto com os professores de 
Literatura e Geografia, escrever uma pequena peça teatral que apresente os 
problemas do cotidiano do sertão do Brasil Central. (Se na Escola houver 
algum professor de Música ou interessado em fazer parte do trabalho, será 
bem recebido);

Esse trabalho será realizado em classe, podendo ser individual ou em 
grupo. Qualquer que seja a produção final escolhida pelos alunos deve ser 
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sempre apresentada e aceita dignamente, seja qual for sua linguagem. É 
importante  que  seja  divulgada  e  apreciada,  se  possível,  por  toda  a 
comunidade escolar, preenchendo a função social do conhecimento.

Não esquecer de que os alunos estarão, cada um deles, fazendo seu 
próprio registro, escrevendo, desenhando, reproduzindo o que foi falado, 
colando fotos ou artigos, em seu caderno, Isso será muito importante para o 
final do trabalho.

5ª (ou 6ª aula)
A partir  da pesquisa e dos trabalhos realizados na aula de Arte, a 

disciplina de Antropologia abre, discutindo com os alunos como o “olhar” 
–  o  recorte  –  de  uma produção cultural  –  no  caso o  vídeo -  ,  termina 
impregnando as imagens de significado. De um lado, a paisagem rural, que 
geralmente  aparece  esvaziada  de  pessoas,  somada  aos  depoimentos  das 
personagens, cujas falas nem sempre são claras, e cuja presença é, na maior 
parte das cenas, solitária, termina configurando isolamento, solidão e falta 
de vínculos sociais. De outro lado, quase todos eles se referem à musica – 
sobretudo  à  da  viola  -,  como  “companheira  inseparável”  e  como 
instrumento integrador  da comunidade  por ocasião das  festas  religiosas, 
quando a música é o “som do amor”.

Uma pergunta interessante para abrir uma discussão é: que posturas 
de  vida  refletem  as  imagens?  É  importante  que  os  alunos  levantem 
hipóteses, discutam e proponham outras questões.

Depois desse aquecimento, o professor de Antropologia, remetendo-
se ao vídeo, no qual é citada a – “Festa de Reis” – e aproveitando a fala das 
personagens  a  respeito,  bem como a  pesquisa  e  trabalhos  realizados  na 
disciplina de Arte, discutirá a importância e os significados das festas e das 
comemorações  na  construção  social  e  cultural  da  realidade  para  a 
integração de grupos, comunidades e nações; sua ligação com os aspectos 
culturais,  sobretudo  as  atividades  e  as  comemorações  religiosas. 
Encerrando a  aula,  o professor  explica  a próxima atividade gerada pelo 
vídeo: uma pesquisa cultural sobre as festas da região. Como no vídeo é 
citada a “Folia de Reis”, outra sugestão é que os alunos a pesquisem, bem 
como as festas brasileiras que celebram diferentes formas de realeza.

Novamente a  tarefa é  em grupo e,  dessa vez,  uma nova fonte  de 
informações deve ser  agregada:  o depoimento oral  –  que é  amplamente 
usado no vídeo. Cada grupo deve entrevistar dois adultos da comunidade – 
podem ser seus familiares – sobre duas festas, a “Festa de Reis e uma outra 
típica  da  região.  Também  para  essa  tarefa  seria  interessante  incluir  o 
professor de Geografia, História e Literatura. O trabalho pode levar cerca 
de duas semanas, pois deverá ser elaborado, por cada grupo, um roteiro 
para a entrevista, sob a orientação do professor de Antropologia.
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Os alunos deverão produzir um trabalho escrito, em grupo, no qual 
conste:

• Introdução – propósito do trabalho
• Descrição e localização das festas
• Desenvolvimento – registro e interpretação das entrevistas
• Conclusão

Durante toda a tarefa, do levantamento de dados ao produto final, os 
alunos  deverão  ser  orientados  pelos  professores  participantes  da 
proposta. Sugere-se que os grupos sejam divididos com o auxílio dos 
professores, e que cada um deles oriente uma parcela da proposta.

         7.Quais as etapas (lista resumida) desse trabalho?
A Estudo do vídeo e de suas peculiaridades
B.  Atividades  propostas  pelos  professores,  procurando-se  manter  a 
interdisciplinaridade em cada uma delas.
C__Apresentações finais e avaliação.

  8.Como vocês avaliariam esse trabalho? 
O produto desse trabalho deve ser uma ampla conscientização por 

parte  dos  alunos  sobre  as  diversidades  culturais,  hábitos,  formas  de 
viver e de lazer não só da região apresentada no vídeo – o Brasil-Central 
–  como  de  outras  que  compõem  nosso  país.  Um  aluno  curioso  e 
interessado em conhecer as diferentes manifestações de vida, cultura, 
formas de lazer e a importância da música sertaneja, que chegou, com 
toda a força até nossos dias,

• Seria  interessante  que  a  avaliação  dos  trabalhos  fosse 
feita por todos os professores que dele participaram. O 
relatório final, que será apresentado por cada um deles 
deverá  sr  avaliado  também  por  todos  e,  talvez, 
transformado  em  um  pequeno  livro,  cujo  título  será 
escolhido por eles mesmos, mas que conterá o acervo de 
conhecimentos  que  adquiriram nas  diversas  etapas  do 
trabalho, e o professor de Português deverá frisar para 
todos  que  isso  é  adquirir  cultura.  Um  conjunto  de 
saberes provindos de diversas atividades, expressos pela 
linguagem  ,  desta  vez  por  diversas  linguagens,  que 
poderão  ser  sua  escrita,  suas  colagens,  fotos,  mapas, 
entre outros. Em cada etapa, a participação do aluno será 
avaliada:

• Apresentação dos relatórios de Português
• Apresentação das peças ou produções relativas à parte 

musical e tradicional explorada no trabalho,
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• Apresentação do trabalho de Arte: visual e oral, 
pertinência e adequação à proposta.

• O produto plástico e sua execução ( uso de material 
adequado, feito no tempo determinado)

• Identificação de alterações durante o processo criativo, 
para que este também se constitua em um projeto de 
análise.

• O texto do trabalho de Antropologia deverá apresentar a 
concatenação das etapas_ - da introdução à conclusão; a 
concatenação das idéias e a concatenação dos 
parágrafos.

     8.Em qual ano ou anos do Ensino Médio seria melhor aplicar esse 
trabalho? Por quê? 

Para alunos do Ensino Médio, independente da série, dada a natureza 
do próprio trabalho: observação dos elementos do filme, 
reconhecimento de características, possibilidade de compreensão dos 
conceitos transmitidos, empatia com o assunto, maior desenvoltura para 
a execução das tarefas propostas, conhecimentos anteriormente 
adquiridos que facilitarão diversas atividades, como apresentação da 
parte musical, localizações geográficas, noções de literatura e de 
estrutura narrativa. Mesmo entre alunos de regiões mais distantes, será 
mais fácil lhes ensinar os conceitos aqui apresentados do que para 
alunos do Ensino Fundamental. Os professores também devem estar 
melhor equipados para proceder a um processo de trabalho como foi 
exposto aqui.

9.Sugestões de leituras e consultas:

9.1 Livros e periódicos:

Obras de Guimarães Rosa, de preferência os Contos, que são de 
mais fácil compreensão. Recomenda-se Sagarana , Primeiras 
estórias ou Manuelzão e Miguelim. Outra fonte podem ser 
poemas de João Cabral de Melo Neto e também poemas de 
Manoel de Barros. Pesquisas em música: por exemplo, a viola é 
citada na música “Roda Viva” de Chico Buarque, pesquisas sobre 
as músicas de Almir Sater e Paulinho da Viola, que compôs uma 
moda de viola para um de nossos mais conhecidos romances do 
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Romantismo (século XIX), e que consta do anexo que segue nesta 
exposição.
9.2 CDs de violeiros que foram aprender com os tocadores da 
região, como Paulo Dias, Ivan Vilella e outros.

9.4 Páginas da Internet

www. Itaucultural.org.br
www,projetoportinari.org.br
www.ufop.br/ichs/perspectivas/anais/GTO305.htm
www.rainhadapaz.g12.br/projetos/artes/quatrofases/liberdade.
http://epoca.com/;especiais/500anos/esp990531.htm
www.wikipedia,org
http//balto,sites.uol.br/samba93htm
http//www.revistamundovalente,cim,Br/revistaonline/cultura/viol
a/viola.htm
Site de busca da página do Uol em Viola

          www.google.com.br
www.violadeouro.com.br

9.5 Passeios, visitas e lugares 
Se os alunos morarem em regiões nas quais seja possível 

observar ou explicar alguns do itens do trabalho, será muito bom 
levá-los; se isso não for possível, resta-nos sempre aproveitar 
exposições ou contatos com associações que já existem, como 
UCRAN , União dos Cantadores repentistas e apologistas do 
Nordeste, a Casa dos Violeiros de Jandira e procurar informações 
sobre a “Folia de Reis de São Luís de Paraitinga, uma das mais 
famosas e que deve constar dos sites.

ACERVO

Carta de  Guimarães Rosa a seu tradutor italiano, Edoardo Bizarri, em que 
faz uma leitura e interpretação ao mesmo tempo política e extremamente 
instrutiva da paisagem em questão.

VEREDA

Você sabe, desde grande parte de Minas Gerais (Oeste e sobretudo 
Noroeste),  aparecem  os  “campos  gerais”,  ou  “gerais”  –  paisagem 
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geográfica que se estende, pelo Oeste da Bahia, e Goiás (onde a palavra 
vira feminina: as gerais, até ao Piauí e ao Maranhão.

O que caracteriza esses GERAIS são as chapadas (planaltos, amplas 
elevações  de  terrenos,  chatas  às  vezes  serras  mais  ou  menos  tabulares 
(grandes,  imensas  chapadas,  às  vezes séries  de  chapadas).  São de terra 
péssima, vários tipos sobrepostos de arenito, infértil. (Brasília é uma típica 
chapada...) E tão poroso,que, quando bate a chuva, não se forma lama nem 
se vêem enxurradas, a água se infiltra, rápida, sem deixar vestígios, nem se 
vê, logo depois eu choveu, A vegetação é a do cerrado: arvorezinhas tortas, 
baixas, enfesadas (só persistem porque teem longuíssimas raízes verticais, 
pivotantes., que mergulham a incríveis profundidades). E o capim, ali, é 
áspero,  de  péssima  qualidade,  que,  no  reverdecer,  no  tempo-das-águas, 
cresce incrustado de areia, de partículas de sílica, como se fosse moído: e 
adoecer por isso, perigosamente, o gado que o come. Árvores, arbustos e 
má relva, são, nas chapadas de um verde comum, feio, monótono.

Mas, por entre as chapadas, separando-as (ou, às vezes, mesmo no 
alto, em depressão no meio das chapadas) há  veredas.São vales de chão 
argiloso ou turfo-argiloso,  onde aflora  a água absorvida.Nas  veredas há 
sempre o buriti. De longe, a gente avista os buritis, e já sabe: lá se encontra 
água. A vereda é um oásis. Em relação às chapadas, elas são, as veredas, de 
belo  verde-claro,  aprazível,  macio.  O  capim é  verdinho,  claro,  bom.As 
veredas são férteis. Cheias de animais, de pássaros.

As encostas que descem das chapadas para as veredas são em geral 
muito úmidas, pedregosas (de pedrinhas pequenas no molhado chão claro), 
porejando aguinhas: chamam-se resfriados. O resfriado tem só um grande 
rasteira, é nítida a mudança de aspecto da chapada para o resfriado e do 
resfriado  para  a  vereda.  Em  geral,  as  estradas,  na  região,  preferem ou 
precisam  de  ir,  por  motivos  óbvios,  contornando  as  chapadas,  pelos 
resfriados, de vereda em vereda. (Aí, talvez, a etimologia da designação: 
vereda).

Há veredas grandes e pequenas, compridas ou largas. Veredas com 
uma lagoa; com um brejo ou pântano; com pântanos de onde se formam e 
vão  escoando  e  crescendo  as  nascentes  dos  rios;  com  brejo  sujo, 
emaranhado de matagal (marimbú); com córrego, ribeirão ou riacho. (Por 
isso, também, em certas partes da região, passaram a chamar também de 
veredas os ribeirões. Riachos e córregos – para aumentar nossa confusão. 
(No começo do “Grande Sertão: Veredas” Riobaldo explica.)

Em geral os moradores dos “gerais” ocupam as veredas, onde podem 
plantar roça e criar bois. São os veredeiros. Outros, moram mesmo no alto 
das  chapadas  ,  perto  das  veredinhas,ou veredas  altas,  que,  como disse, 
também há, nas chapadas: estes são os “geralistas” propriamente ditos com 
relação aos veredeiros, isto é, em oposição aos veredeiros). Mas o nome de 
geralista abrange.  Igualmente,  a  todos:  os  veredeiros  e  os  geralistas 
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propriamente ditos. Quem mora nos gerais, seja em vereda ou chapada, é 
geralista. Eu, por exemplo. Você, gora, também.

Nas veredas há às vezes grandes matas, comuns. Mas, o centro, o 
íntimo  vivinho  e  colorido  da  vereda,  é  sempre  ornado  de  buritis, 
buritiranas, sassafrás e pindaíbas, à beira da água. As veredas são sempre 
belas!

(João Guimarães Rosa: Correspondência com seu tradutor italiano,  
Edoardo Bizzarri. Rio de Janeiro. Edit.Nova Fronteira,2003.pp.40-42)

II. MEMÓRIAS  DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS
                  1966 Autor: PAULINHO DA VIOLA
                            Intérprete: TIA SURICA

Era no tempo do rei
Quando aqui chegou
Um modesto casal
Feliz pelo recente amor
Leonardo, tornando-se meirinho
Deu a Maria Hortaliça um novo lar
Um pouco de conforto  carinho
Dessa união nasceu um lindo varão
Que recebeu o mesmo nome de seu pai
Personagem central da história
Que contamos neste carnaval
Mas um dia Maria
Fez a Leonardo uma ingratidão
Mostrando que não era uma boa companheira
Provocou a separação
Foi assim que o padrinho passou
A ser do menino tutor
A quem deu imensa dedicação
Sofrendo uma grande desilusão
Outra figura importante de sua vida
Foi a comadre parteira popular
Diziam que benzia de quebranto
A beata mais famosa do lugar
Havia nesse tempo aqui no Rio
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Tipos que devemos mencionar
Chico Juca era mestre em valentia
E por todos se fazia respeitar
O reverendo, amante da cigana
Preso pelo Vidigal, o justiceiro
Homem de grande autoridade
Que à frente dos seus granadeiros
Era temido pelo povo da cidade
Luizinha, primeiro amor
Que Leonardo conheceu
E que dona Maria
Ao outro como esposa concedeu
Somente foi feliz
Quando José Manuel morreu
Nosso herói outra vez se apaixonou
Quando sua viola a mulata Vidinha
Esta singela modinha contou:
Se os meus suspiros pudessem
Aos seus ouvidos chegar
Verias que uma paixão    )   BIS
Tens poder de assassinar  ) 

Comentário Crítico    

Este samba de Paulinho da Viola é típico das décadas de 50 
e 60. Grande e detalhista, procura exaurir o tema e parece que não 
esqueceu nada do romance de Manuel Antônio de Almeida.

A melodia do samba é seu destaque. Criativa, ela tem frases 
que adornam a letra com delicadeza e certo humor. Algumas 
vezes parece mesmo comentar a letra, ampliando-lhe o 
significado.

O samba foi gravada também por Martinho da Vila .

( http://balto.sites.uol.com.br/samba93.htm)

(obs; verificar a semelhança com o rap)
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DESTAQUES SOBRE O ASSUNTO

1. USP TERÁ BACHARELADO EM VIOLA CAIPIA EM 2005

São  Paulo  –  Aquelas  rodas  alegres  e  informais  de  viola  que 
acontecem  no  interior  de  todo  o  Brasil  conquistaram  o  mundo 
acadêmico. A USP de Ribeirão Preto acaba de criar o bacharelado 
em viola caipira, primeiro gênero no País. Os interessados já podem 
optar pelo novo curso no vestibular que acontece no final do ano.

......
“O estudante não vai ficar só tocando viola. Ele sairá da faculdade 
um  profissional  completo  em  música,  disse  Rubens  Ricciardi, 
coordenador  do  Deprtamento  da  escola  de  Comunicações  eArtes 
(ECA) em Ribeirão Preto

(hhtp://www. 
Estadão.com.br/educando/notícias/2004/ago/13/32/htm)

2. O SOM DO CAMPO

(...)Violeiros de todo o país criam associação, pedem inclusão nas políticas públicas 
de cultura e fazem festival no interior de Goiás.

(...)
- O movimento da viola já se expandiu pelo país inteiro de uma maneia 
informal, agora é preciso organizar.  Queremos ser incluídos nas políticas 
públicas culturais,  e  difundir  os valores do homem do campo,  tentando 
reverter  a  visão  preconceituosa  de  que  o  caipira  é  uma  pessoa  pobre, 
atrasada e de roupa rasgada ..........

(.....)
Por todo o país, pipocam iniciativas que destacam o gênero rural. Só 
este ano foram criadas duas novas premiações: o Prêmio Syngenta de 
Música Instrumental  de Viola e o Prêmio Nacional  Tião Carreiro de 
Excelência  da  Viola  Caipira,  lançado  pela  Viola  Caipira, que  está 
completando um ano. No Rio, a rádio Viva Rio (1180AM) lançou o 
programa  Viola  caipira,  que  vai  ao  ar  aos  domingos,  de  5h  às  8h, 
disponível  também  na  internet  (www.violacaipira.com.br)e um  dos 
fundadores  do  Centro  de  referência  da  Viola  de  Arame,  núcleo  de 
pesquisa  abrigado  pelo  Instituto  Ricardo  Cravo  Albin,  na  Urca,  e 
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fundado por violeiros cariocas que lutam numa cidade pouco afeita ao 
istrumento.

(...) –É preciso que a viola encontre o seu lugar.

João Bernardo Caldeira, Jornal do Brasil, 22/jul./2004)
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