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Sobre o Projeto Guri

Mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural brasileiro e oferece desde 1995, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto coral, instrumentos 
de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão.

O Projeto Guri é administrado por duas organizações sociais ligadas à 
Secretaria de Estado da Cultura, que atendem, juntas, a cerca de 55 mil 
jovens. 

A Associação Amigos do Projeto Guri (Amigos do Guri) dirige mais de 370 
polos, distribuídos no interior e litoral do Estado de São Paulo, oferecendo 
cursos de música a 35 mil alunos.

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, polos do 
Projeto Guri encontram-se em unidades da Fundação Casa (antiga Febem), 
com 147 oficinas musicais em 41 centros.

Em 18 anos, o Projeto Guri atendeu a centenas de milhares de crianças, 
adolescentes e jovens, contribuindo para a ampliação do repertório cultural, 
para a formação sociocultural e para o desenvolvimento humano das 
gerações em formação.

Além do suporte do Governo do Estado – idealizador e mantenedor do 
projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações 
sociais, empresas e pessoas físicas. 

O Projeto Guri realiza um trabalho que tem na música seu instrumento de 
transformação; e nos guris sua obra-prima.

Vinícius Muniz
Mestre em Música e bacharel em Composição Musical 
pela UNICAMP, o violeiro Vinícius Muniz atua como 
compositor, produtor e educador musical. Desenvolve 
pesquisas acadêmicas, buscando a ampliação das 
possibilidades técnicas e a inserção da viola caipira 
na música de concerto e na música contemporânea 
erudita. Integra a Orquestra Filarmônica de Violas e, 
desde 2009, o grupo Viola Arranjada, com o qual gravou 
o CD O Vale das Repetições. Participou de gravações e 
espetáculos com importantes músicos como, Léa Freire, 
Tibô Delor, Ivan Vilela, Paulo Freire, João Paulo Amaral, 
Renato Brás entre outros.
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VIOla CaIpIRa

bojo inferior

pestana (ou traste zero)

tarraxa
(cravelha ou 

cravilha)

traste (trasto ou ponto)

casa

roseta

cintura
(ou enfraque)

rastilho

tampo
(testo 
sonoro)

pé do braço
(ou castanha)

boca

escala (trasteira,
espelho ou 
palheta)

cordas

cavalete

braço

bojo superior

faixa lateral

(aro, conta

ou ilharga)

fundo

(costas ou testo de baixo)

cravelheira
(cravelhal, palma

ou cabeça)
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Introdução

Você sabia que as violas são descendentes diretas da guitarra 
latina que, por sua vez, tem uma origem arábico-persa? A viola caipi-
ra de Portugal é conhecida como “viola de arame”. As violas portu-
guesas chegaram ao Brasil trazidas por camponeses portugueses de 
diversas regiões do país e passaram a ser usadas pelos jesuítas na ca-
tequese de indígenas. Mais tarde, os primeiros caboclos começaram 
a construir violas com madeiras rústicas. Era o início da viola caipira. 
Hoje no Brasil é muito utilizada na música sertaneja e de “raíz”. Em 
alguns lugares é conhecida por viola de pinho, viola sertaneja, viola de 
arame, viola nordestina, viola cabocla, viola cantadeira, viola de dez 
cordas, viola chorosa, viola de queluz, viola serena, viola brasileira etc.

Converse com o educador, pois ele certamente saberá contar muitas 
outras curiosidades sobre a viola caipira.
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 1

Descascando o cebolão

A viola caipira: afinação e origem
Antes dos primeiros acordes e das primeiras batidas, é importante conhecer um pouco da 
história da viola.
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8 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Atividade 1.1 – A sra. viola caipira
Nesta atividade você ouvirá o som da viola caipira e descobrirá a história do instrumento.

Ouça atentamente a explicação do educador e a música que ele irá executar. Em seguida respon-
da às questões abaixo.

Exercício a

Quais instrumentos musicais você conseguiu identificar na gravação?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Exercício b

Qual instrumento musical está mais em evidência, tocando a melodia principal? Quais instrumen-
tos estão tocando o acompanhamento da música?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Exercício c

Por que, no Brasil, chamamos a viola de “caipira”? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6 Pergunte ao educador o significado da palavra “caipira”.

Exercício d

Quais os outros nomes da viola aqui no Brasil? Há tipos diferentes de violas em alguns lugares 
do nosso país? Explique algumas dessas diferenças, se houver.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 9

Exercício e

Pergunte ao educador como se chama o músico que toca viola caipira.

__________________________________________________________________________________

Exercício f

Qual o nome da música que você ouviu? Quem é o compositor e qual o nome dos músicos que a 
tocaram na gravação? Qual o nome do violeiro principal? Caso não saiba, pergunte ao educador.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 1.2 – Minha viola
Nesta atividade você aprenderá como segurar corretamente a viola caipira. Além disso, você des-
cobrirá quais as partes que formam o instrumento e de que maneira podemos fazer sons utilizan-
do a viola.

Exercício a

Qual a melhor forma de segurar a viola cai-
pira? Observe atentamente a maneira com 
a qual o educador segura a viola caipira. Em 
seguida, segure sua viola imitando exata-
mente a postura do educador.

6 Deixe o corpo relaxado. A 
boa postura é fundamental 

para o aprendizado.

Figura 1.1
Postura para tocar a viola caipira
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10 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Exercício b

A viola caipira é um instrumento que pode produzir diferentes tipos de sons. Pergunte ao educa-
dor quais outros sons ele consegue fazer com a viola. Explore seu instrumento!

Figura 1.2a
Percussão na lateral da viola

Figura 1.2b
Tocar as cordas da viola entre a pestana e as tarraxas

Figura 1.2c
Rasqueado com as cordas abafadas pela mão esquerda

Figura 1.2d
Percussão com as mãos no fundo da viola

Figura 1.2e
Tambora: Percussão com o polegar sobre as cordas

Figura 1.2f
Percussão com o polegar no tampo da viola
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Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 11

Exercício c

Vamos contar uma história com a viola! Com mais três colegas, cada um com uma viola, invente 
uma pequena história e utilize os sons da viola que você acabou de descobrir para criar a música 
que acompanhará a história. Assim, você e os colegas poderão contá-la para o restante da turma 
de uma maneira divertida e musical. 

Exercício d

Nas fi guras abaixo, escreva o nome das partes da viola:

Figura 1.3
“Mapa da viola caipira” - início do livro do educador
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12 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Exercício e

Quantas cordas a viola tem? Na figura abaixo, escreva o nome e o número de cada um dos pares 
da viola conforme a explicação do educador.

Exercício f

Toque com o polegar da mão direita cada par da viola separadamente. Ouça com atenção o 
som dos cinco pares. 
Qual deles é o mais grave? E o mais agudo? Quais deles têm sons parecidos? Relacione na lista 
abaixo os pares “irmãos” e descubra qual par é o “filho único”.

1o par irmão do ____________________________________________________________________

2o par irmão do ____________________________________________________________________

3o par irmão do  ____________________________________________________________________

4o par irmão do ____________________________________________________________________

5o par irmão do ____________________________________________________________________

6 Quando for tocar os pares da viola com o polegar da mão direita, lembre-
se de tocar as duas cordas do par juntas!

Atividade 1.3 – Improvisação com os pares
Vamos brincar com os pares da viola.

Exercício a

Siga as orientações do educador e, com ele, improvise os primeiros ponteados na viola. Atenção 
para tocar e cantar o nome correto dos pares!

Figura 1.4
figura 2.15 do livro do educador
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Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 13

6 Fique atento ao som que você está produzindo com a viola! Procure tocar 
os pares sem muita força, basta deslizar o polegar entre os pares com 

suavidade.

Atividade 1.4 – O que é cebolão?
Agora você aprenderá a afinação ”cebolão” e quais sons essa afinação nos dá de presente. 
Aprenderá também a tocar os primeiros acordes na viola.

Exercício a

De acordo com a explicação do educador, por que chamamos de “cebolão” a afinação da viola 
caipira? Quais notas musicais formam a afinação cebolão? Existem outros tipos de “cebolão”?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Exercício b

Há outras afinações para a viola? Escreva abaixo os nomes de algumas delas, se houver.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Exercício c

Qual o nome do acorde pronto que a viola nos dá de presente quanto tocamos todos os pares 
juntos? Pergunte ao educador como é o símbolo desse acorde e anote sobre a figura:

Figura 1.5
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14 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Exercício d

O símbolo A7 representa no nome de qual acorde? ______________________________________

Vamos aprender como tocá-lo na viola:

6 Aperte um par de cada vez. Comece pelo dedo 1, em seguida o dedo 2, 
por último o dedo 3.

6 Para que o som do acorde fique com mais qualidade, é importante apertar 
os pares da viola com a ponta dos dedos, deixando espaço para as cordas 

soltas vibrarem. Para facilitar neste início, os dedos que prendem as cordas devem 
estar posicionados bem próximos ao traste seguinte (em direção ao agudo).

Atividade 1.5 – Batida da toada
Nesta atividade você aprenderá a primeira batida de viola: a toada. 

Exercício a

Agora que já sabemos tocar dois acordes, vamos usá-los para aprender a primeira música: Cabocla 
Tereza (Raul Torres/João Pacífico).

Para tocar o acompanhamento dessa importante música do cancioneiro caipira utilizaremos a 
batida da toada:

Figura 1.6
figura 1.5 do livro do educador

figura 1.7 - Toada
figura 1.4 do livro do educador 
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Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 15

Exercício b

Experimente tocar o acorde de A7 utilizando a batida da toada. Repita várias vezes:

Exercício c

Agora vamos tocar os dois acordes que aprendemos. Primeiro toque quatro vezes o acorde de D 
com a batida da toada e depois quatro vezes o acorde de A7. Repita várias vezes com o educador.

6 Pergunte ao educador o que significa o símbolo º/ º que apareceu na sua 
partitura.

Atividade 1.6 – Cabocla Tereza
Vamos aprender a primeira música, Cabocla Tereza, com acompanhamento de toada.

Exercício a

Cante com o educador a música Cabocla Tereza. Procure observar como ele faz o acompanha-
mento na viola. Preste atenção nos momentos de troca do acorde D (Ré maior) para A7 (Lá 
maior com sétima):

Figura 1.8

Figura 1.9
figura 1.6 do livro do educador
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16 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Cabocla Tereza - Raul Torres/João Pacífico

(parte cantada)
D

Há tempos eu fiz um ranchinho
A7

Pra minha cabocla morar,
Pois era ali nosso ninho

D
Bem longe desse lugar

D
No alto lá da montanha

A7
Perto da luz do luar,
Vivi um ano feliz

D
Sem nunca isso esperar.

D
E muito tempo passou

A7
Pensando em ser tão feliz,
Mas a Tereza, dotô

D
Felicidade não quis.

D
Pus meus sonhos nesse olhar

A7
Paguei caro meu amor,
Pra mordi de outro caboclo

D
Meu rancho ela abandonou.

D
Senti meu sangue ferver

A7
Jurei a Tereza matar,
O meu alazão arriei

D
E ela eu fui procurar.

D
Agora já me vinguei

A7
É esse o fim de um amor,
Essa cabocla eu matei

D
É a minha história, doutor.

(Parte declamada)

Lá no alto da montanha,

Numa casa bem estranha

Toda feita de sapé.

Parei uma noite o cavalo

Pra mordi de dois estalos

Que ouvi lá dentro batê.

Apeei com muito jeito

ouvi um gemido perfeito

e uma voz cheia de dô:

“Vancê Tereza descansa,

jurei de fazer vingança,

pra mordi de meu amor”.

Pela réstia da janela

Por uma luzinha amarela de um lampião apagando,

Eu vi uma cabocla no chão

E o cabra tinha na mão uma arma alumiando.

Virei meu cavalo a galope risque de espora e chicote

Sangrei a anca do tar,

Desci a montanha abaixo

Galopendo meu macho

O seu dotô fui chamar.

Vortemo lá pra montanha

Naquela casinha estranha

Eu e mais seu dotô

Topemo um cabra assustado

Que chamando nóis prum lado

A sua história contou:
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Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 17

Exercício b

No trecho abaixo, com ajuda do educador, grife em qual palavra e sílaba deve ocorrer a troca do 
acorde D pelo acorde A7. Em seguida, marque também a palavra e a sílaba em que há o retorno 
para o acorde D:

D
Há tempos eu fiz um ranchinho

A7
Pra minha cabocla morar
Pois era ali nosso ninho

D
Bem longe desse lugar

Exercício c

Toque com o educador apenas a primeira estrofe da música.

6 Atenção para as trocas de acorde nas sílabas que você grifou.

Exercício d

Com a ajuda do educador, marque em toda a letra da música as sílabas das palavras em que há 
trocas de acordes.

Exercício e

Peça para que o educador cante a letra da música enquanto você toca o acompanhamento.

Exercício f

Vamos aprender agora o final da música! Peça ao educador que cante a letra:

 Figura 1.10
figura 1.7 livro do educador

A
D
F
A
D
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18 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Exercício g

Há outras maneiras de tocar o acompanhamento da música. Peça ajuda ao educador e siga as 
indicações da figura abaixo:

Exercício h

Vamos tocar em conjunto. Siga com atenção as orientações do educador para aprender a intro-
dução que acompanhará os versos declamados da música Cabocla Tereza.

Figura 1.11
figura 1.8 livro do educador

A
D
F
A
D

A
D
F
A
D

A
D
F
A
D

Figura 1.12
figura 1.9 livro do educador
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Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Aparelho de som

• CD de viola instrumental

atividades para fazer em casa

Atividade 1.1 
Conte com as suas palavras um pouco da história da viola. Em qual país ela surgiu? Qual a idade 
aproximada e como o instrumento chegou ao Brasil?

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 1.2
Pergunte às pessoas de sua casa se elas sabem de que país veio a viola e por que a chama-
mos de caipira. Depois conte a elas o que aprendeu na aula.

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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20 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Atividade 1.3
Para que servem as tarraxas? E os trastes no braço da viola?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 1.4
Complete com o nome das notas de cada par (Ré, Lá ou Fá#)

1o______________ 2o_____________ 3o_____________ 4o______________ 5o_____________ 

Atividade 1.5
O que é um acorde? Como chamamos o símbolo que representa um acorde?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 1.6
Complete com a cifra dos acordes:

Ré maior: _________________________________________________________________________

Lá maior com sétima: _______________________________________________________________

Atividade 1.7
Explique com as suas palavras o que é uma toada histórica. Quem inventou esse gênero musical? 
Dê exemplos de outras músicas que também são toadas históricas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Desafios

Desafi o 1.1
Vamos desenvolver o ponteado da viola caipira. Peça auxílio ao educador e repita 
várias vezes a sequência a seguir:

Desafi o 1.2
Tocar e cantar! Agora que você já aprendeu a música Cabocla Tereza utilizando o acompanha-
mento da toada, tente tocar e cantar ao mesmo tempo. Comece devagar e tente cantar apenas 
a primeira estrofe. Fique atento às trocas de acorde. Elas devem ocorrer exatamente na sílaba 
da palavra que você grifou. Depois de conseguir cantar a primeira estrofe com segurança, tente 
cantar o restante da música.

D
Há tempos eu fi z um ranchinho

A7
Pra minha cabocla morar
Pois era ali nosso ninho

D
Bem longe desse lugar

fi gura 1.13

A
D
F
A
D
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 2

Chamando a chuva

Melodias e o ritmo cururu
Nesta unidade será apresentado um novo ritmo na viola: o cururu
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Atividade 2.1 – Cabocla Tereza
Você irá recordar o acompanhamento de toada utilizado na música Cabocla Tereza e vai aprender 
a tocar a melodia da música.

Exercício a

Com o educador, cante a música Cabocla Tereza e toque o acompanhamento de toada. 

6 Se você sentir dificuldade em tocar e cantar ao mesmo tempo, não 
se preocupe! Ouça o educador cantar e se concentre em tocar o 

acompanhamento da forma correta. Atenção para as trocas de acordes nas 
sílabas que você marcou na Unidade 1.

Exercício b

Ouça a melodia de Cabocla Tereza tocada pelo educador. Preste atenção em quais pares de cor-
das da viola ele usa para realizar o solo, quais casas do braço da viola ele está apertando e com 
quais dedos da mão esquerda. Na mão direita, ele está usando apenas o polegar (p)?

Exercício c

Vamos aprender o primeiro solo de viola! Ouça as instruções do educador para tocar a melodia 
de Cabocla Tereza.

6 Não tenha pressa. Concentre-se em cada trecho da música e só siga 
adiante após assimilar o trecho anterior. Pratique muitas vezes!

Exercício d

Depois de aprender a música Cabocla Tereza, junte-se a um amigo. Primeiro você toca o acompa-
nhamento e o amigo toca a melodia. Em seguida inverta.

Exercício e

Anotar para não esquecer! Agora que você já sabe tocar a melodia da música, pense numa forma 
de escrever a maneira como você toca esse solo na viola. Peça ajuda ao educador. Use as linhas 
a seguir.
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Exercício f

Tocar em grupo! Ouça com atenção as orientações do educador para tocar com os colegas a mú-
sica Cabocla Tereza completa, com introdução, melodia e acompanhamento.

Atividade 2.2 – O ritmo cururu
O batida do cururu é um dos mais importantes ritmos da música caipira. Nesta atividade iremos 
aprender como tocar um cururu na viola.

Exercício a

O educador tocará uma música do cancioneiro caipira. Procure ouvir com atenção e responda às 
questões abaixo:

1) Você conhece essa música? Sabe o nome? E o autor?

2) Se compararmos a batida da viola de Cabocla Tereza com essa música, quais são as principais 
diferenças? É mais animada? O movimento da mão direita é diferente? Por quê?

Atividade 2.3 – Chamando a chuva

Exercício a

Vamos tocar um cururu! Sem a viola e com o educador, vamos contar, baixinho, a sequência:

1 2 3 4 1 2 3 4...

Fácil né?

Agora vamos bater palmas, suavemente, para cada número que contarmos! 

6 Não precisa ter pressa! O importante aqui é que a contagem seja sempre 
regular entre os números. Siga o educador!

Exercício b

Agora vamos bater palmas um pouco mais fortes apenas nos números 1, 3 e 4. Assim a sequência 
ficará:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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6 Se você sentir dificuldade, não se preocupe. No começo é assim mesmo. 
Vá com calma, faça a sequência um pouco mais lenta e peça sempre ajuda 

ao educador.

Exercício c

Vamos tornar a brincadeira mais divertida! Siga as orientações do educador e utilize a figura abai-
xo como guia.

Figura 2.1
figura 2.4 livro do educador

Exercício d

Todos juntos! Vamos fazer a mesma sequência anterior, porém, agora só vamos bater palmas nos 
momentos mais fortes (1 4 1 e 3).

6 Esse ritmo que estamos fazendo agora com as palmas é o ritmo do cururu 
que tocaremos na viola.

Figura 2.2

Atividade 2.4 – Cururu na viola
Nesta atividade vamos transferir para a viola o ritmo que aprendemos! Conheceremos também 
um novo acorde na viola.

Exercício a

Ouça com atenção o educador executar o ritmo do cururu na viola. Fique atento às movimenta-
ções da mão direita. Em seguida tente tocar usando as cordas soltas da viola.
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6 Essa batida não é a mais completa, mas pode ser usada para acompanhar 
músicas no ritmo do cururu.

Figura 2.3

figura 2.5 livro do educador

Exercício b

Vamos aprender agora a batida completa do cururu. Para isso iremos incluir uma batida “abafa-
da” com a mão direita fechada. Daqui em diante, quando falarmos na batida do cururu, será esta 
a batida utilizada.

Figura 2.4
figura 2.6 livro do educador

6 Ouça o educador tocar esse ritmo e perceba o ruído percussivo produzido 
por ele. Para fazer essa batida “abafada” (representada pelas notas 

quadradas na figura anterior) recomenda-se usar a mão direita fechada, batendo 
com as costas dos dedos (lado oposto a palma).
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Exercício c

Vamos aplicar a batida do cururu nos acordes que já conhecemos: D (Ré maior) e A7 (Lá maior 
com sétima). Faça esse exercício com o educador.

Figura 2.5
fi gura 2.7 livro do educador

Exercício d

Vamos aprender um novo acorde: Sol Maior. Pergunte ao educador qual é o símbolo desse acorde 
e anote na parte superior da fi gura a seguir:

Figura 2.6

6 Para montar esse novo acorde, primeiramente coloque os dedos 
1 e 3 seguindo o diagrama anterior - ou as instruções do 

educador. Após posicionar os dois dedos, coloque o dedo 2 no 5º par. 
Feito esse processo, toque com o polegar da mão direita.

1 e 3 seguindo o diagrama anterior - ou as instruções do 
educador. Após posicionar os dois dedos, coloque o dedo 2 no 5º par. 
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Exercício e

Vamos praticar o novo acorde. Realize a sequência a seguir no ritmo do cururu.

Figura 2.7

Exercício f

Faça a sequência a seguir também no ritmo do cururu. Atenção para a movimentação da mão 
esquerda. Se você ficar atento perceberá que apenas os dedos 2 e 3 se movimentam na mesma 
casa. O dedo 1 ficará imóvel.

Figura 2.8

Atividade 2.5 – Cururu e O menino da porteira
Nesta atividade você utilizará o ritmo do cururu para acompanhar uma importante música do 
cancioneiro caipira: O menino da porteira (Teddy Vieira / Luizinho). Você irá aprender também o 
solo de introdução dessa música.

Exercício a

Ouça com atenção o educador tocar e cantar a música O menino da porteira. Cante com ele e 
procure observar o acompanhamento no ritmo do cururu:
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O menino da porteira - (Teddy Vieira / Luizinho)

D     A7
Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino,

     D
De longe eu avistava a figura de um menino.

     A7
Que corria abria a porteira, depois vinha me pedindo:

    D
“Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo”.

G               A7
Quando a boiada passava e a poeira ia baixando,

 D
Eu jogava uma moeda e ele saía pulando:

      A7
“Obrigado boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando”.

     D
Praquele sertão a fora, meu berrante ia tocando.

(Introdução)
D  A7

No caminho desta vida muito espinho encontrei,
     D

Mas nem um calou mais fundo do que isto que eu passei.
    A7

Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei,
       D

Vendo a porteira fechada o menino eu não avistei.
G    A7

Apeei do meu cavalo no ranchinho beira-chão,
      D

Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão.
     A7

“Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz no estradão,
      D

Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração”.

(Introdução)
D                 A7

Lá pras bandas de Ouro Fino levando gado selvagem,
    D

Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem.
     A7

O seu rangido tão triste mais parece uma mensagem,
     D

Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem.
 G                A7
A cruzinha do estradão do pensamento não sai,

     D
Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais.

      A7
Nem que o meu gado estoure e eu precise ir atrás,

  D
Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais.
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Exercício b

Pratique algumas vezes o acompanhamento da música toda. Junte-se a um colega e alternem: 
enquanto um canta, o outro acompanha, depois inverta.

Exercício c

Vamos aprender o acompanhamento da introdução de O menino da porteira. Siga as orientações 
do educador e oriente-se pela figura abaixo:

Figura 2.9
figura 2.10 livro do educador

Atividade 2.6 – A escala duetada de Ré maior
Nesta atividade você irá aprender um dos principais recursos da viola caipira: as escalas duetadas. 
Muito usadas para a realização de solos no instrumento.

Exercício a

Vamos aprender as primeiras posições da escala duetada utilizando os pares 3 e 4. Siga as orien-
tações do educador.

Figura 2.10
figura 2.11 livro do educador

6 Neste momento é muito importante que você mantenha a postura correta 
ao segurar o instrumento e a posição ao posicionar as mãos. Observe a 

figura anterior, em que cada posição da escala é presa com dedos específicos. 
Note também que o dedo 2 sempre ficará na corda.

A
D
F
A
D
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Exercício b

Toque quatro vezes cada posição que você acabou de aprender. Faça o exercício com os demais 
colegas e com o educador.

Figura 2.11
figura 2.12 livro do educador

6 O polegar da mão direita não deve ser tocado com muita força. Deixe-o 
deslizar com um pouco mais de suavidade entre os dois pares. Fique 

atento ao som que você está produzindo com a viola.

Exercício c

Agora utilizaremos os pares 2 e 3 para realizar um trecho da escala duetada de Ré Maior. Siga as 
indicações do educador. Toque lentamente cada posição.

Figura 2.12
figura 2.13 livro do educador

Exercício d

Toque quatro vezes cada posição que você acabou de aprender. Faça esse exercício com os de-
mais colegas e com o educador.

Figura 2.13

A
D
F
A
D
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Atividade 2.7 – Introdução de O menino da porteira
Nesta atividade iremos aprender a melodia de introdução da música O menino da porteira. Para 
isso, utilizaremos as escalas duetada praticadas anteriormente.

Exercício a

Siga as orientações do educador para a realização do trecho a seguir:

Figura 2.14
figura 2.14 livro do educador

Exercício b

Agora que já sabemos toda a música O menino da porteira, vamos praticá-la.

Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Aparelho de som

• CD de viola instrumental

A
D
F
A
D

A
D
F
A
D

A
D
F
A
D
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atividades para fazer em casa

Atividade 2.1
Vamos praticar novamente o ritmo “vamos chamar chuva, chuva”. Anote no 
seu livro em quais as sílabas das frases você irá bater palmas. Pratique muitas 
vezes em casa e na próxima aula mostre ao educador seus avanços.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Atividade 2.2
Faça uma pesquisa. Pergunte a seus familiares e amigos se eles sabem quem é o autor da música 
O menino da porteira. Com quais intérpretes eles já ouviram essa música? 

Atividade 2.3
Vamos montar um braço de viola. Peça para o educador tirar cópia da fi gura a seguir e cole um 
papelão atrás para fi car mais fi rme, como o braço da viola.

Figura 2.15

Vamos praticar novamente o ritmo “vamos chamar chuva, chuva”. Anote no 
seu livro em quais as sílabas das frases você irá bater palmas. Pratique muitas 

Livro Aluno Viola CaipiraBK.indd   34 04/04/13   10:02



Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 35

Desafio

Desafi o 2.1
Vamos treinar um pouco mais as escalas duetadas no 3o e 4o par. Faça o exercício a 
seguir começando bem devagar. Aos poucos vá acelerando.

Figura 2.16

 par. Faça o exercício a 
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 3

Qual é a música

Iniciação à partitura musical
Nesta unidade exploraremos os princípios da linguagem musical escrita. Além disso, de-
senvolveremos exercícios de apreciação, composição e execução.
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Atividade 3.1 – A Melodia X
Nesta atividade você irá aprender a Melodia X.

Exercício a

Antes de começarmos vamos lembrar:

Quais os nomes das notas dos pares 1 e 2? _____________________________________________

E dos pares 3, 4 e 5?_________________________________________________________________ 

6 Caso você não se lembre, procure na unidade 1 a atividade 1.2.

Exercício b

Ouça com atenção a melodia que o educador vai cantar. Note que ele marca o ritmo com o pé.

Agora aprenda essa melodia e faça exatamente como o educador, bata o pé para marcar o ritmo.

6 Se você prestar bastante atenção, perceberá que algumas notas duram 
mais tempo que as outras. Se você não perceber de imediato não se 

preocupe. Peça para o educador repetir várias vezes até você conseguir ouvir. 
Essa percepção será importante daqui para frente.

Exercício c

Vamos pensar um pouco! Se estamos cantando a Melodia X e utilizando a marcação do ritmo no 
pé, o que é preciso para que a Melodia X fique mais rápida? E mais lenta? Discuta esse assunto 
com os colegas e com o educador. Por fim, cante a Melodia X em três velocidades diferentes. 
Sempre marcando com o pé!

Exercício d

Vamos tocar a Melodia X na viola. Peça ajuda ao educador. Dica: a melodia começa com o 2º par.

Figura 3.1

6 Muita atenção para a postura. Utilize os dedos corretos da mão esquerda, 
conforme indicado na partitura anterior.
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Atividade 3.2 – Apreciando a Melodia X
Vamos ouvir a sonoridade da Melodia X tocada na viola.

Exercício a

Converse com o educador e colegas de classe sobre as características da Melodia X. A sonoridade 
dela é mais alegre ou triste? Rápida ou lenta? Festiva, fúnebre, misteriosa, forte, leve...? Tente 
descrevê-la com as palavras que você julgue mais adequadas.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Atividade 3.3 – Atividade lúdica: concurso para batizar a 
Melodia X
Toda música precisa de um nome! Imagine que você é o compositor da Melodia X. Qual seria o 
nome mais adequado para essa música? Siga as orientações do educador para participar deste 
concurso.

Atividade 3.4 – Quais são as notas musicais?
Nesta atividade você aprenderá um pouco da escrita musical e das partituras.

Exercício a

Você conhece as notas musicais? Quantas são e quais são elas? Se você não conhece, não tem 
problema! Com o educador, escreva a seguir a sequência das notas musicais começando pela 
nota Dó:

Dó ____ _____ Fá ____ _____ _____ 

Exercício b

Você já viu um piano de perto? Quantas teclas ele possui? Ouça com atenção a explicação do 
educador sobre as notas musicais. Após a explicação do educador você irá desenhar um teclado 
de piano.

Exercício c

Você sabe o que é uma partitura e para que ela serve? Ouça com atenção a explicação do edu-
cador.
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Exercício d

Vamos praticar um pouco mais! Junto com o educador, cante a Melodia X falando o nome das 
notas musicais.

Exercício e

Agora escreva o nome das notas musicais utilizadas na Melodia X. As notas repetidas não preci-
sam ser escritas mais de uma vez!

Lá ___ ___ Ré ___ ___ ___

Exercício f

Agora compare as duas sequências de notas musicais nos exercícios b e c e analise com o educa-
dor e com os colegas as seguintes questões:

1- Que semelhanças e diferenças você identifica entre as duas sequências? 

2- No exercício e, depois da nota Sol, qual seria a próxima nota da sequência? E antes da nota Lá, 
qual seria a anterior?

3- No exercício a, depois da nota si, qual seria a próxima da sequência? E antes da nota Dó, qual 
seria a anterior?

4- Conforme vamos seguindo a sequência Dó, Ré, Mi, Fá... o que vai acontecendo com o som? E 
se seguirmos a sequência desdendente de notas Si, Lá, Sol, Fá... o som vai ficando de que forma?

5- Podemos então repetir essas sequências muitas vezes nos dois sentidos?

Exercício g

Ouça com bastante atenção o educador executar as duas sequências na viola, nos dois sentidos 
(grave I agudo e agudo I grave).

Exercício h

Utilizando as notas musi-
cais vamos criar mais se-
quências! Crie uma nova 
sequência a partir das no-
tas ao lado. Faça-as nos 
dois sentidos (grave I 
agudo e agudo I grave). 
Depois de terminado peça 
para o educador tocar na 
viola:

Ré (agudo)

 Ré (grave)  Ré (grave) 
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Exercício i

Vamos achar os vizinhos! No desenho abaixo escreva o nome dos “vizinhos de “cima e os “vizi-
nhos de baixo”. Lembre-se sempre da sequência das notas musicais.

Exercício j

Existe uma maneira mais fácil de escrever as notas musicais, utilizando o pentagrama. Desenhe 
um pentagrama seguindo as orientações do educador.

6 É no pentagrama que escrevemos as notas musicais. Podemos escrevê-las 
em cima das linhas ou nos espaços entre elas.

Atividade 3.5 – A escrita da Melodia X
Vamos aprender a utilizar o pentagrama para escrever nossas músicas, começando por desenhar 
um pentagrama no espaço abaixo.

Mi

Si

Lá

Ré

 Dó 

 Sol 

Mi
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Exercício a

Escreva no pentagrama os “vizinhos de cima” e os “vizinhos de baixo” de cada nota já indicada.

Figura 3.2a

Figura 3.2b

Exercício b

Se determinarmos a posição de uma nota poderemos encontrar o local de todas as outras. Vamos 
tentar! Faça com o educador.

Figura 3.3a

Figura 3.3b

Mi

Fá

Sol
Si

Ré

Fá

Sol
Si

Lá

Mi

Sol

Tr.

10

Fá
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6 Lembre-se, sempre vamos escrever as notas sobre as linhas e também 
nos espaços entre elas.

Exercício c

Vamos facilitar. Ao invés de escrever a posição de uma nota, vamos colocar um símbolo de refe-
rência: a clave! Na figura a seguir, copie o símbolo que vai determinar a posição da nota Sol no 
pentagrama. Pergunte ao educador o nome desta clave e escreva-o na lacuna abaixo.

Figura 3.4

6 Pergunte ao educador se existem outros tipos de clave.

Exercício d

Quando colocamos a clave de Sol, marcamos a posição da nota Sol e, consequentemente, sa-
beremos onde estão as demais notas musicais. Assim, não precisamos mais escrever seus nomes 
dentro dos círculos. 

Agora ouça a explicação do educador sobre os símbolos que serão usados no pentagrama para 
simbolizar as notas. Depois escreva a clave no pentagrama abaixo e fale em voz alta o nome de 
cada nota escrita.

Figura 3.5

Exercício e

Com os símbolos que você acabou de aprender, vamos escrever a Melodia X. Faça com o educa-
dor e depois cante a Melodia X falando o nome das notas.

Figura 3.6Tr.

10
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Atividade 3.6 – A leitura das partituras
Nesta atividade iremos treinar a leitura de partituras.

Exercício a

Preencha as lacunas a seguir com os nomes das notas musicais

Figura 3.7
figura 3. 2 livro do educador

6 Lembre-se que a clave de Sol determina a posição da nota Sol no 
pentagrama.

Exercício b

Com o educador cante os trechos abaixo usando os nomes das notas. Bata os pés para marcar a 
duração de cada nota. Depois, peça ajuda ao educador para executar os mesmo trechos na viola.

Figura 3.8 
figura 3.4 livro do educador

6 Nos trechos anteriores aparecem alguns novos símbolos. Localize-os e 
pergunte ao educador os significados.
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Atividade 3.7 – Vamos compor?
Agora que já aprendemos a linguagem musical, vamos utilizá-la para criar nossas próprias músi-
cas.

Exercício a

No espaço a seguir desenhe um pentagrama, uma clave de Sol e crie uma melodia utilizando as 
notas musicais que você já aprendeu! Peça orientações ao educador e utilize a viola caipira na 
composição. Toque as notas que você escreveu no pentagrama e ouça o som resultante. Procure 
escrever uma melodia cuja sonoridade lhe agrade.

Exercício b

Quando terminar sua melodia mostre-a ao colega ao lado. Peça para que ele cante. Aproveite e 
peça a partitura dele para você ler e cantar!

Atividade 3.8 – Qual é a música?
Agora que já sabemos a escrita musical podemos conhecer muitas músicas. No trecho a seguir 
tente descobrir as músicas que estão escritas.

Figura 3.9
figura 3.5 livro do educador
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Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Lápis e borracha

• Papel ou caderno para anotações

atividades para fazer em casa

Atividade 3.1
Mesmo sem a viola, leia a primeira linha da partitura e descubra qual é a músi-
ca. Dica: leia em voz alta com o nome de nota na sequência da melodia, respei-
tando as durações.

Figura 3.10
fi gura 3.6 livro do educador

Atividade 3.2

Exercício a

Agora que você sabe qual é a música, complete a melodia da fi gura 3.10 escrevendo as notas que 
estão faltando na segunda linha (uma nota para cada seta).
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Exercício b

Escreva abaixo de cada nota ou pausa quantas pulsações ela dura. Veja o exemplo abaixo:

Figura 3.11
fi gura 3.7 livro do educador

Desafios

Desafi o 3.1
Desenhe a clave de Sol e as notas pedidas:

Figura 3.12
fi gura 3. 8 livro do educador
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Desafio 3.2
Escreva o nome de cada nota e sua posição no braço da viola. Veja o exemplo:

Figura 3.13
figura 3.9 livro do educador
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 4

Oitava abaixo

Execução dos 3º, 4º e 5º pares de cordas e a leitura no 
pentagrama
Nesta unidade vamos aprender a utilizar os pares mais graves da viola, descobrir as notas 
musicais distribuídas ao longo de todo o braço do instrumento e aperfeiçoar a leitura e 
a escrita musical.
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Atividade 4.1 – Melodia X oitava abaixo
Nova versão da Melodia X 

Exercício a

Recorde, quais são os pares “irmãos” na viola? Relacione na lista abaixo:

1º 2º 3º  4º 5º 

Exercício b

Por que chamamos esses pares de “irmãos”? Quais as semelhanças entre eles? Toque os cinco 
pares soltos da viola, preste atenção no som dos pares “irmãos”.

Exercício c

Pense um pouco! Se os pares da viola são “irmãos”, podemos tocar a melodia X nos pares 5 e 4 
da mesma forma que tocamos nos pares 1 e 2? 

Ouça com atenção o educador tocando a melodia X e responda:

1. Houve mudança no dedilhado da mão esquerda nessa nova versão da melodia X?___________

2. Houve mudança na sonoridade? Ficou mais grave ou mais agudo?_________________________

Exercício d

Vamos tocar a nova versão da Melodia X na viola. Peça ajuda ao educador. 

Dica: a melodia agora começa com o 5º par solto.

6 Atenção para a postura. Use os dedos da mão esquerda corretamente - 
apenas o polegar da mão direita toca os pares. Procure sempre melhorar 

a sonoridade!

Exercício e

Na unidade 3 escrevemos a melodia X. Escreva essa nova versão e compare-
a com aquela que já conhece. As notas musicais das duas versões da melo-
dia x são as mesmas, mas a sonoridade e a forma de escrever são diferentes! 
Peça ajuda ao educador para entender. 

Na unidade 3 escrevemos a melodia X. Escreva essa nova versão e compare-
a com aquela que já conhece. As notas musicais das duas versões da melo-
dia x são as mesmas, mas a sonoridade e a forma de escrever são diferentes! 
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Figura 4.1

Anote a seguir a Melodia X

Figura 4.2

6 Na viola caipira - nos pares oitavados (3º, 4º e 5º pares) - usamos como 
referência, para escrever na partitura, apenas as cordas graves.

Atividade 4.2 – O sustenido e as notais iguais em cordas 
diferentes
Nesta atividade você descobrirá outras notas musicais e irá localizá-las no braço da viola.

Exercício a

Vamos tocar a melodia X na viola mais uma vez, mas preste atenção na explicação do educador 
sobre notas iguais em diferentes pares da viola

Exercício b

Ouça a explicação do educador e complete as lacunas abaixo:

Descobrimos que não existem apenas 7 notas musicais, há ______ notas musicais no total, sendo 
7 notas naturais (sem #) e _____ com sustenido(#).

Escreva abaixo todas as notas musicais que você acabou de aprender:

Dó ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____

Exercício c

Vamos aplicar esses conceitos na viola. Você já sabe quais as notas produzidas com os pares soltos 
da viola. Agora vamos descobrir as notas musicais produzidas no braço da viola. Vamos só até a 
5ª casa de cada par, para facilitar. Complete os nomes das notas a seguir.

Nota Lá: início da
Melodia X na 
"primeira versão"

Nota Lá: início da
Melodia X na 
"segunda versão"
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Figura 4.3

Figura 4.4

Figura 4.5

Figura 4.6

Figura 4.7

Depois de escrever as notas, toque na viola e fale os nomes das notas.

5º par

Lá Lá# Si

corda
solta

1ª 
casa

2ª 
casa

3ª 
casa

4ª 
casa

5ª 
casa

4º par

Ré Ré#

corda
solta

1ª 
casa

2ª 
casa

3ª 
casa

4ª 
casa

5ª 
casa

3º par

Fa#

corda
solta

1ª 
casa

2ª 
casa

3ª 
casa

4ª 
casa

5ª 
casa

2º par

Lá

corda
solta

1ª 
casa

2ª 
casa

3ª 
casa

4ª 
casa

5ª 
casa

71º par

Ré

corda
solta

1ª 
casa

2ª 
casa

3ª 
casa

4ª 
casa

5ª 
casa
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Exercício d

Localize as notas iguais. Se puder, use lápis de cor: cada nota que aparecer em mais de um lugar 
no braço da viola você marca com a mesma cor. Utilize uma cor para cada nota diferente, assim 
ficará mais fácil visualizar. Depois, toque as notas nas regiões diferentes do braço e compare o 
som: a sonoridade é a mesma? Converse com o educador a respeito.

Atividade 4.3 – Atividade lúdica: desafio cromático
Você vai praticar um pouco das escalas cromáticas na viola por meio de jogos musicais.

Exercício a

Pratique as notas que descobrimos na viola. Fique atento ao posicionamento do polegar da mão 
direita e dos quatro dedos da mão esquerda. Cuidado com a postura!

Siga as orientações do educador e execute as notas da partitura abaixo. Utilize apenas o polegar 
da mão direita.

Figura 4.8
figura 4.3 livro do educador

Exercício b

Toque as mesmas sequências, porém agora do agudo para o grave.

Figura 4.9
figura 4.4 livro do educador

6 Na partitura acima surgiu um novo símbolo: o bequadro! Pergunte ao 
educador o significado.

Exercício c

É hora do desafio! O educador irá dividir a sala em grupos para realizar um jogo.

6 Lembre-se da sequência das 12 notas (escala cromática) e boa sorte!
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Objetivo

Na lousa, preencher as 15 lacunas com os nomes das notas (distribuídas pelo braço da viola até a 
casa 7) no tempo de 1 minuto. A equipe com mais acertos vence!

Regras 
• Uma equipe de cada vez; 

• Para cada equipe o educador escreverá 15 lacunas diferentes, alterando as casas;

• Cada membro da equipe preenche 1 lacuna até completarem as 15 lacunas;

Tempo para preenchimento: 1 minuto para cada equipe (cronometrado pelo educador).

Atividade 4.4 – Apreciação: acordes tristes
Nesta atividade você vai conhecer um novo tipo de acorde: o acorde menor.

Exercício a

Ouça as duas músicas que o educador tocará na viola. Em seguida, responda:

1) As duas músicas foram tocadas no mesmo ritmo (batida) na mão direita?__________________

2) As duas músicas foram tocadas com os mesmos acordes na mão esquerda?________________

3) Qual delas é mais alegre? E qual é mais triste?_________________________________________

__________________________________________________________________________________

4) Explique, com as suas palavras, a diferença de sonoridade entre as duas músicas. ____________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Exercício b

Treine a percepção. O educador tocará duas gravações. Ouça com atenção e responda: entre as 
duas músicas que você ouviu, qual delas apresenta mais acordes menores?

Atividade 4.5 – Apreciação: tocando alguns acordes tristes

Exercício a

Vamos aprender dois acordes menores na viola: Ré menor (Dm) e Lá menor (Am). Siga as orienta-
ções do educador para montar esses acordes na viola e tocá-los.
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Figura 4.10
figura 4.5 livro do educador

6 As cifras dos acordes menores são representadas pela letra m (minúscula) 
ao lado da cifra: Am, Dm, Cm, Fm, Gm e assim por diante.

Lembre-se, os acordes podem ser representados de duas 
maneiras: 

1ª Por meio das notas que o formam, escritas na partitura;

2ª Por meio das cifras. Cifras são letras que abreviam os 
nomes dos acordes. A cifra pode vir acompanhada de si-
nais numéricos e símbolos que auxiliam na definição do 
acorde. Para cada nota há uma cifra correspondente:

Para acordes MAIORES utilizamos apenas a cifra. Exemplo: 
Dó maior = C; Ré maior = D.

Para os acordes MENORES colocamos a letra m. Exemplo 
Dó menor = Cm, Ré menor = Dm.

Dó   Ré  Mi    Fá   Sol    Lá    Si

C    D     E     F     G     A    B

Exercício b

Vamos fazer uma sequência de acordes menores. Siga as instruções do educador.

Figura 4.11
figura 4.6 livro do educador

Exercício c

Vamos utilizar acordes menores para acompanhar a Melodia X? Experimente!
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Figura 4.12
fi gura 4.7 livro do educador

Exercício d

Vamos tocar em grupo! Você e os colegas tocarão o trecho abaixo, mas divididos em naipes dife-
rentes. Siga as orientações do educador.

Figura 4.13
fi gura 4.8 livro do educador

6 Converse com o educador sobre as funções musicais no arranjo de cada 
pentagrama acima!

Atividade 4.6 – Compor e adivinhar melodias
Vamos estimular nossa criatividade e nossa percepção!

Exercício a

Vamos compor! Junte-se a um colega de turma e siga as orientações 
do educador para criar sua música e aprender, só ouvindo, a música 
que o colega vai criar. Anote sua melodia no caderno de música ou 
na folha pautada no fi m desta unidade.

Vamos compor! Junte-se a um colega de turma e siga as orientações 
do educador para criar sua música e aprender, só ouvindo, a música 
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Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Lápis preto e colorido, borracha

• Caderno de música ou folhas de sulfi te com pautas 
desenhadas

atividades para fazer em casa

Atividade 4.1 
Use o acorde de D para preencher o esquema do acorde de Dm. 

Figura 4.14
fi gura 4.10 livro do educador

Atividade 4.2
No caderno de música ou folha de sulfi te, escreva esta  melodia uma oitava abaixo.

Figura 4.15
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Atividade 4.3
Escreva as cifras para os seguintes acordes:

Dó maior: ___________________________

Ré maior: ___________________________

Fá menor: ___________________________

Si menor: ___________________________

Mi maior: ___________________________

Sol menor: __________________________

Atividade 4.4
Pesquise em quais formações musicais é mais frequente o uso de naipes.

Desafio

Desafi o 4.1
Mais desafi os cromáticos. Toque as sequências abaixo:

Figura 4.16

6 Utilize apenas o dedo polegar da mão direita para executar este exercício

6 Faça este exercício com bastante calma. Muita atenção para a postura 
corporal. Mantenha o corpo relaxado e use as fi guras 4.5 e 4.6 como 

referência para o posicionamento das mãos direita e esquerda na viola. Lembre-
se sempre de respirar.

5º par 4º par 3º par 2º par 1º par

Si maior: ____________________________

Fá sustenido menor: __________________

Dó sustenido maior: __________________

Lá sustenido menor: __________________

Sol maior: ___________________________ 
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 5

contratempo do chico mineiro

Revisão da toada e a figura da colcheia
Nesta unidade vamos reforçar os conhecimentos e práticas do cururu, toada, leitura mu-
sical e escalas duetadas. No fim da unidade haverá uma preparação para uma apresenta-
ção em grupo.

Livro Aluno Viola CaipiraBK.indd   59 04/04/13   10:02



60 Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira

Atividade 5.1 – Notas dos 3º e 4º pares até a 12ª casa

Exercício a

Nos pentagramas abaixo, complete as notas que estão faltando. Essas notas são as mesmas do 3º 
e 4º pares da viola. Aproveite e toque cada uma delas na sua viola. 

Figura 5.1

Atividade 5.2 – Escala duetada do 3º e 4º pares até a 12ª 
casa

As escalas duetadas são muito utilizadas em solos e 
ponteados da viola caipira. Sua sonoridade marcante a 
duas vozes é um dos elementos mais característicos do 
uso tradicional desse instrumento. Portanto, suas digi-
tações devem ser memorizadas já que serão usadas em 
várias melodias, introduções e ponteios tradicionais.

Exercício a

Na Unidade 2 aprendemos as escalas duetada no 3º e 4º pares da viola até a 5ª casa. Vamos re-
lembrar. Mas antes, observe letras e números presentes na partitura. Atenção, na figura a seguir, 
anote o dedilhado da mão esquerda que o educador ensinou.

Figura 5.2

Exercício b

O educador irá tocar a escala duetada nos mesmo pares. Observe e, em seguida, toque junto. 
Fique atento à pulsação estabelecida por ele e às pausas no pentagrama.

3º par

cordas soltas casa 5 casa 12

4º par

(3)
(4)

p
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Figura 5.3

Nos exercícios acima, utilizamos como figura rítmica a semínima. Nos exemplos que estudamos, 
cada nota ou cada pausa tem a duração de 1 pulsação. Agora, vamos aprender outra figura rítmi-
ca: a colcheia, que tem a duração de metade do tempo da semínima. Seu símbolo é parecido com 
as semínimas, mas no final da haste há um traço que se chama bandeirola.

Figura 5.4

Figura 5.5

Exercício c

Com o educador, toque a sequência de escala duetada a seguir. Para tocar as figuras de colcheias 
é preciso dividir a pulsação em dois.

Figura 5.6
figura 5.4 livro do educador

(4)
(3)

p

etc...

colcheia

bandeirola

colcheia

bandeirolas unidas

(3)
(4)

p

etc...
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Uma maneira de memorizar e incorporar a relação en-
tre a pulsação e a divisão em colcheias é fazer a seguin-
te contagem: 1 e 2 e 3 e 4 e... os números representam 
a pulsação e a letra “e”, a representação da divisão des-
sa pulsação em dois. A primeira colcheia você tocará 
com o “número” e a segunda colcheia, com a letra “e”. 
Outro recurso é a batida do pé: quando o pé bate no 
chão você toca a primeira colcheia e a segunda, toca 
quando o pé está em cima! 

Exercício d

Toque mais uma vez a sequência do exercício c. Agora vamos substituir as pausas por notas em 
semínimas. Siga as orientações do educador.

Figura 5.7

Atividade 5.3 – Improviso com o cururu
Seja criativo e descubra como compor muitas músicas utilizando o que já aprendeu.

Você ouvir falar do termo improviso? De um modo geral, um improviso ocorre quando um músico 
cria uma nova melodia seguindo as escalas ou a sequência de acordes de uma música que já existe. 
Pode-se utilizar um acompanhamento de uma música conhecida e construir uma nova melodia, 
completamente diferente. 

O importante no improviso, assim como na composição, é experimentar bastante, testar várias 
possibilidades, tipos de melodia e sonoridades. Vamos usar os acordes de D e A7 tocados com o 
ritmo de cururu que aprendemos antes. Pergunte ao educador o que significam os dois pontos na 
barra dupla, no final do pentagrama. Toque esse acompanhamento:

Figura 5.8

Ouça com atenção o acompanhamento e imagine (ou cante baixinho) uma melodia que você acre-
dita que combine com aqueles acordes. Agora, tente encontrar essa melodia na viola.

(4)
(3)

p

(3)
(4)

etc...

Viola Caipira  
acompanhamento

cururu
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Exercício a

Forme dupla com um colega e pratiquem o improviso utilizando o acompanhamento acima e a 
escala duetada do 3º e 4º pares. Enquanto um acompanha o outro improvisa, depois inverta as 
funções.

Atividade 5.4 – Música caipira x música sertaneja moderna

Exercício a

Você já ouvir falar de música caipira, certo? E música sertaneja também! Mas você sabe se há 
diferenças entre elas? Ouça alguns trechos que o educador irá colocar e converse com os colegas 
sobre esses dois temas. Em seguida, responda às questões do educador.

Exercício b

Você já ouviu falar de sertanejo universitário? E música sertaneja moderna? Ouça a gravação indi-
cada pelo educador e responda às perguntas dele. 

Exercício c

Diante das transformações na música caipira e sertaneja, será que um dia não haverá mais música 
caipira de raiz? A viola ainda terá seu espaço na música brasileira? Converse com os colegas e com 
o educador sobre essas questões.

Atividade 5.5 – Recordando a toada
No começo do livro, aprendemos a batida da toada que utilizamos na música Cabocla Tereza. 
Vamos relembrar e praticar um pouco mais essa batida de viola.

Exercício a

Vamos lembrar como se toca a batida da toada no trecho abaixo:

Figura 5.9
figura 1.6 do livro do educador

p p p p
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Exercício b

Vamos usar a batida numa nova música: Chico mineiro, de Tonico / Francisco Ribeiro. Acompanhe 
com a letra a seguir, enquanto o educador toca e canta. Em seguida, toque junto, utilizando a 
batida da toada. Atenção para os locais de mudança de acordes.

Declamado:

Cada vez que eu me alembro do amigo Chico mineiro,

Das viagem que nói fazia era ele meu companheiro.

Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar,

Alembrando daqueles tempo que não mais hái de vortar.

Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico mineiro,

Caboclo bom, decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiro.

Hoje porém com tristeza recordando das proeza da nossa viagem motim,

Viajemo mais de dez ano, vendendo boiada e comprano, por esse rincão sem-fim.

Caboclo de nada temia mas porém, chegou um dia, que Chico apartou-se de mim.

D A7
Fizemos a última viagem

D
Foi lá pro sertão de Goiás.

A7
Foi eu e o Chico Mineiro

D
Também foi um capataz.

G
Viajemo muitos dia

A7 D
Pra chegar em Ouro Fino

G D A7
Aonde nós passemo a noite

D
Numa Festa do Divino.

D A7
A festa estava tão boa

D
Mas antes não tivesse ido

A7
O Chico foi baleado

D
Por um homem desconhecido.

G
Larguei de comprar boiada.

A7 D
Mataram meu companheiro.

G D A7
Acabou-se o som da viola,

D
Acabou-se o Chico Mineiro.

D A7
Depois daquela tragédia

D
Fiquei mais aborrecido.

A7
Não sabia da nossa amizade

D
Porque nós dois era unido.

G
Quando vi seus documento

A7         D
Me cortou o coração

G        D         A7
De sabê que o Chico Mineiro

D
Era meu legítimo irmão.
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Exercício c extra

Para tocar a música Chico mineiro você utilizou os acordes de D (ré maior) - A7 (lá maior com sé-
tima) – G (sol maior). Para tocar a introdução, você aprenderá um novo acorde e uma sequência 
harmônica. Escreva ao lado da figura, o nome deste novo acorde. 

Figura 5.10

Complete, no pentagrama abaixo, as notas dos acordes indicados.

Figura 5.11

Atividade 5.6 – A colcheia e o contratempo
Vamos aprender um elemento musical necessário para tocar a introdução de Chico mineiro.

Exercício a

Com o educador e os colegas, marque a pulsação da colcheia com a batida de pé enquanto conta: 
1 e 2 e 3 e 4 e. Siga as orientações do educador.

Figura 5.12
figura 5.5 livro do educador

toada

1

2

3
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6 Converse com o educador sobre o conceito de contratempo em música.

Atividade 5.7 – Contratempo do Chico mineiro

Exercício a

Pratique a introdução da música Chico mineiro. Siga as orientações do educador.

Figura 5.13
figura 5.6 do livro do educador

Exercício b

Você está pronto para tocar a música Chico mineiro inteira. Siga às orientações do educador!

Atividade 5.8 – Atividade lúdica: apresentação do 
repertório aprendido
Sempre que aprendemos algumas músicas é importante tocar para as pessoas ouvirem. No co-
meço é normal ficar com medo e inseguro, não se preocupe! O importante é praticar bastante, 
ensaiar e divertir-se fazendo música! Vamos preparar uma apresentação com ensaios.

Materiais utilizados nesta unidade 
• Viola caipira

• Caderno de música, papel sulfite, lápis preto e borra-
cha

• CDs de música caipira e sertaneja variados do acervo 
do Polo

(4)
(3)

p

(5)

p

(4)
(5)

(4)
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atividades para fazer em casa

Atividade 5.1 
Descubra os nomes de duplas de música caipira ou música raiz. Pesquise infor-
mações sobre essas duplas. Você pode pedir ajuda de seus familiares ou pessoas 
que conheçam o tema.

Dupla caipira1:_______________________________________________________

Informações:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Dupla caipira2:______________________________________________________________________

Informações:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Atividade 5.2
Pesquise os nomes de duas músicas caipiras ou de raíz conhecidas e duas músicas de sertanejo 
universitário. Tente descobrir os compositores dessas músicas

Música caipira/de raiz:

1_____________________________ Autores______________________________________________ 

2_____________________________ Autores______________________________________________

Sertanejo universitário

1_____________________________ Autores______________________________________________ 

2_____________________________ Autores______________________________________________

Descubra os nomes de duplas de música caipira ou música raiz. Pesquise infor-
mações sobre essas duplas. Você pode pedir ajuda de seus familiares ou pessoas 

Dupla caipira1:_______________________________________________________
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Desafio

Desafi o 5.1
Pratique a improvisação com a batida da toada. Veja, abaixo, a sequência de 
acordes para o acompanhamento. Utilize a escala duetada no 3º e 4º pares da 
viola e junte-se a um colega, enquanto um acompanha, o outro improvisa. Depois 
invertam!

Figura 5.14 

toada

Pratique a improvisação com a batida da toada. Veja, abaixo, a sequência de 
acordes para o acompanhamento. Utilize a escala duetada no 3º e 4º pares da 
viola e junte-se a um colega, enquanto um acompanha, o outro improvisa. Depois 
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 6

O beijinho doce

A valsa e o compasso ternário
Nesta unidade vamos apresentar as valsas e suas variações para a viola. 
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Atividade 6.1 – Que ritmo é esse?

Exercício a

Vamos ouvir duas gravações de valsa indicadas pelo educador. Ouça com atenção e responda às 
questões abaixo:

a) Que instrumentos musicais você conseguiu identificar?__________________________________

___________________________________________________________________________________

b) Qual deles está fazendo o acompanhamento?_________________________________________ 

c) Quais instrumentos fazem solo durante a música?________________________________________

___________________________________________________________________________________

d) As vozes são femininas ou masculinas? Como é essa forma de cantar?_____________________

___________________________________________________________________________________ 

e) Há semelhanças entre as duas músicas?_______________________________________________

___________________________________________________________________________________

6 A valsa é um ritmo tocado e dançado em momentos solenes de festas de 
casamento e debutantes. Peça ao educador para contar um pouco mais 

sobre a história da valsa!

Exercício b

Ouça o educador tocando a música Beijinho doce. Enquanto ele toca, marque com o pé, ou com 
palmas, a pulsação da música. Perceba se há algum ponto de apoio na pulsação, algum pulso um 
pouco mais forte. Perceba quando esse pulso mais forte reaparece.

Exercício c

O educador vai tocar outros ritmos na viola: o cururu e a toada. Faça o mesmo procedimento e 
descubra como as pulsações estão agrupadas nesses ritmos. 

6 Fórmula de compasso - sinais colocados no início de uma composição, 
após a armadura de clave ou no decorrer de uma composição, para indicar 

a métrica do trecho musical que se segue. Costuma-se indicar dois números, um 
sobre o outro: o de baixo indica a unidade de medida em relação à semibreve; 
o de cima indica o número dessas unidades em cada compassos (GROVE, 1994, 
p.209-210).
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6 No pentagrama, utilizamos a barra de compasso para marcar o fim de um 
ciclo de pulsações e o início de um novo ciclo.

Figura 6.1

Atividade 6.2 – No ritmo da valsa

Exercício a

Toque no acorde D a batida da valsa conforme a indicação da partitura. Muita atenção para o 
movimento da mão direita.

Figura 6.2
figura 6.1 do livro do educador

6 Faça com calma! Fique atento para que a pulsação seja sempre constante.

Exercício b

Leia os acordes escritos no pentagrama a seguir. Depois execute a batida da valsa.

Figura 6.3

p

p p p p
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Figura 6.4

Exercício c

Há uma outra maneira de executar a batida da valsa. Ouça o trecho que o educador vai executar 
e, em seguida, realize essa variação.

Figura 6.5
figura 6.2 do livro do educador

Atividade 6.3 – Escalas duetada dos 2º e 3º pares até a 
casa 12
Nesta atividade você irá relembrar uma escala duetada já praticada. Além disso, você vai aproveitar 
para descobrir mais posições dessa escala.

Exercício a

Vamos aprender essa escala até a casa 12! Leia com atenção o pentagrama abaixo e siga as orien-
tações do educador

Figura 6.6
figura 6.3 do livro o educador

6 Muita atenção para a digitação de mão esquerda indicada pelo educador. 
Cuidado também com a movimentação do polegar da mão direita.

p p p p p p

p p p p p p

p i
m
a

i

a
m

(3)
(2)

p

etc...
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Exercício b

Toque o trecho a seguir. Estabeleça a pulsação e tenha em mente a subdivisão das colcheias. Faça 
esse exercício com calma, atento ao som que você está produzindo na viola.

Figura 6.7

Atividade 6.4 – Beijinho doce
Vamos aprender mais uma música. Você tocará a melodia inteira da música Beijinho doce. 

8

(2)
(3)

p
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Figura 6.8

Exercício a

Ouça e observe o educador enquanto ele executa a melodia de Beijinho doce. Fique atento ao 
movimento da mão esquerda.

Exercício b

Na partitura de Beijinho doce, leia com calma e bastante atenção o primeiro pentagrama. Você 
perceberá que, na primeira parte da música, usamos apenas um par de cada vez. Na segunda parte 
você tocará a melodia usando a escala duetada do 2º e 3º pares da viola.

6 Toque um compasso por vez. Terminando de ler um compasso volte ao 
anterior e toque até aonde você leu. Faça isso durante toda a partitura. 

Exercício c

Vamos tocar juntos? Siga as orientações do educador e junte-se ao seu naipe.

Atividade 6.5 – Atividade lúdica: qual é o ritmo?
Música e diversão! O educador vai propor um jogo de adivinhações dos ritmos.

Atividade 6.6 – Compondo uma introdução
Vamos praticar a criatividade musical? Componha uma introdução para Beijinho doce.

Livro Aluno Viola CaipiraBK.indd   74 04/04/13   10:02



Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 75

Exercício a

Junte-se a dois ou três colegas para criarem uma melodia, não muito longa, que será introdução 
para a música Beijinho doce. Você pode fazer isso de várias formas: usando as escalas duetadas do 
2º e 3º pares da viola com o acompanhamento de valsa ou, se achar melhor, utilize a sequência de 
acordes abaixo. Assim, poderá improvisar várias vezes com esse acompanhamento até você e os 
colegas encontrarem um resultado que agrade a vocês. Pratiquem a melodia que criaram para que 
fique com uma sonoridade bem bonita e depois vejam como fica quando tocam a música completa. 

6 Experimentem, testem as possibilidade e procurem o som que mais 
agrada. Ao trabalho!

Opção nº 1 de acompanhamento

Figura 6.9 

Opção nº 2 de acompanhamento

Figura 6.10

6 Aproveite para fazer o Desafio 6.1, no final desta unidade.

Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Caderno de música, papel sulfite, lápis preto e 
borracha

• CDs de música caipira e sertaneja variados

p p p p p

p p p p
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atividades para fazer em casa

Atividade 6.1
Pergunte às pessoas de sua casa se alguém conhece a música Beijinho doce 
(“que beijinho doce, que ele tem...”). Pergunte se sabem a letra. Anote-a no es-
paço no caderno. Aproveite e pergunte se alguém sabe dançar o ritmo da valsa. 
Peça para ensinarem a você.

Atividade 6.2 
Responda as questões abaixo.

Quantas pulsações tem o compasso de valsa? Marque com x.

(  ) 2   (  ) 3    (  ) 4

Escreva a fórmula de compasso da valsa que você aprendeu: _______________________________

___________________________________________________________________________________

Na viola caipira, qual o outro nome usado para o ritmo da valsa? ___________________________

___________________________________________________________________________________

Desafio

Desafi o 6.1
Aproveite o ritmo da valsa e a prática da improvisação. Junte-se a um colega para praticar. Utilizem 
a sequência do 1º acompanhamento da atividade 6.6 e trabalhem com a escala duetada do 3º e 
4º pares da viola. Anotem os improvisos que gostarem!

Beijinho doce
(“que beijinho doce, que ele tem...”). Pergunte se sabem a letra. Anote-a no es-
paço no caderno. Aproveite e pergunte se alguém sabe dançar o ritmo da valsa. 
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 7

Viagem ao pantanal

O uso da mão direita no ritmo da guarânia e do rasqueado
Nesta unidade, vamos conhecer um pouco mais sobre o universo musical e cultural da 
viola caipira, em especial, as manifestações e tradições da região centro-oeste do Brasil. 
Vamos aproveitar também para aprender uma nova batida de viola: a guarânia.
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Atividade 7.1 – Beliscando as cordas

6 O toque pinçado, ou “beliscado” é uma técnica de ponteio dos pares da 
viola. Peça que o educador toque exemplos do beliscado e explique as 

características desta técnica.

Exercício a

Leia o trecho abaixo e descubra as posições dessa escala e o tipo de ponteado adequado. Peça 
orientação ao educador sobre como executar este exercício.

Figura 7.1

6 Pergunte ao educador porquê os sustenidos (#) foram colocados ao lado 
da clave.

Atividade 7.2 – Os ritmos do pantanal

Exercício a

Faça um resumo do material apresentado pelo educador e depois responda às perguntas dele.

Atividade 7.3 – A técnica de mão direita do rasqueado

Exercício a

A técnica do rasqueado pode parecer difícil, mas não é! Feche a mão direita de forma que o po-
legar repouse sobre os outros dedos. Em seguida, libere os dedos um a um na ordem q - a - m - i. 
Faça esse movimento no ar. Quando conseguir controlar o movimento, faça-o sobre o fundo da 
viola, batendo cada dedo contra a madeira. Quando controlar o movimento, repita-o sobre as 
cordas da viola abafadas com a mão esquerda. 

Exercício b

Vamos aplicar essa técnica numa nova batida de viola: a guarânia. Siga as orientações do educador 
e aprenda esse novo ritmo.

(3)
(1) 1

3

2

3

etc...
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Figura 7.2

Exercício c

Que tal aplicar essa nova batida numa música? Vamos lá! O educador vai passar para você e os 
colegas a letra e as cifras da música Chalana, de Mário Zan e Arlindo Pinto.

6 Atenção para as trocas de acordes. Grife a sílaba onde você deve mudar 
de acorde.

Atividade 7.4 – Improvisação na guarânia
Vamos aplicar nossos conhecimentos e experiências de improvisação na batida da guarânia.

Exercício a

Junte-se a um colega e pratique o acompanhamento abaixo. Enquanto um acompanha o outro 
improvisa utilizando a escala duetada em Ré maior do 1º e 3º par. Depois, invertam as funções.

Figura 7.3

Exercício b

Repita o exercício anterior, porém utilizando a escala do 2º e 3º par.

Exercício c

Repita o exercício anterior, porém utilizando a escala do 3º e 4º par.

Exercício d

Vamos tentar ir mais afundo na improvisação: para o mesmo acompanhamento de guarânia, tente 
combinar o uso de todos os modelos de escalas duetada que você conhece.

6 Ouça o acompanhamento e tente imaginar uma melodia que combine 
com ele. 
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Atividade 7.5 – Guarânia do pantanal (1ª parte)
Tocar em grupo é sempre um grande aprendizado. Vamos praticar mais uma música nova!

Exercício a

Aprenda os naipes do arranjo abaixo e siga as orientações para tocar a música Guarânia do panta-
nal, de João Paulo Amaral, com os colegas.

Figura 7.4
figura 7.3 do livro do educador

Guarânia do Pantanal

João Paulo Amaral
1a parte

Melodia

Baixo

Acompanhamento: guarânia

6

12

(2)
(3)

(4) (4) (3) (4)

(2)
(3)

(4) (4) (4)
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Atividade 7.6 – Atividade lúdica: siga o mestre!

Exercício a

Siga as orientações do educador para participar do jogo Siga o mestre!

Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Caderno de música, papel sulfi te, lápis preto e 
borracha

• CDs variados de música caipira e sertaneja

atividades para fazer em casa

Atividade 7.1 

Faça uma pesquisa sobre a origem da viola de cocho, típico instrumento do 
Pantanal. Responda às questões abaixo e anote suas respostas no caderno.

a) Como é fabricada a viola de cocho?

b) Que material era utilizado para as fazer as cordas antigamente?

c) Que material é usado para fazer as cordas atualmente?

Atividade 7.2 
Faça uma pesquisa sobre a carreira e a obra do famoso violeiro Almir Sater, nascido no Mato 
Grosso do Sul. Descubra o nome de pelo menos uma música que ele compôs.

Faça uma pesquisa sobre a origem da viola de cocho, típico instrumento do 
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Desafios

Desafi o 7.1
Junte-se a um colega e pratiquem o acompanhamento de valsa da música 
Beijinho doce da unidade 6. Em seguida, criem uma nova melodia para esse 
acompanhamento utilizando apenas a escala do 1º e 3º pares. Usem os pentagra-
mas para escrever a melodia que criaram e depois mostrem ao educador e demais 
colegas da classe.

Figura 7.5

8

16

p p p p p p p

p p p p p p p p

p p p p p p p

Junte-se a um colega e pratiquem o acompanhamento de valsa da música 
da unidade 6. Em seguida, criem uma nova melodia para esse 

acompanhamento utilizando apenas a escala do 1º e 3º pares. Usem os pentagra-
mas para escrever a melodia que criaram e depois mostrem ao educador e demais 
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Desafio 7.2
Pratique um pouco mais a escala do 1º e 3º pares usando a técnica do toque pinçado.No início, 
estabeleça uma pulsação mais lenta. Quando estiver seguro, acelere o andamento. Muita atenção 
à qualidade do som que você está produzindo. 

Figura 7.6

Figura 7.7
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 8

chora viola

Alguns elementos de interpretação
Nesta unidade vamos desenvolver alguns recursos de interpretação: padrões de dinâmica 
e arrastes típicos da viola.
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Atividade 8.1 – Apreciação de elementos de interpretação

Exercício a

Ouça a música Rio de lágrimas, de Tião Carreiro, Lourival do Santos e Piraci, executada pelo edu-
cador. Perceba as diferenças entre as versões. Veja a tabela abaixo:

6 Você sabia? Dinâmica é a graduação da intensidade do som. 

Exercício b

Vamos ouvir mais exemplos de dinâmica aplicadas à música. Ouça a gravação indicada pelo edu-
cador e debata com o restante da sala as questões que ele apresentar.

Exercício c

O educador vai tocar uma nova versão de Rio de lágrimas na viola. Observe e comente as novida-
des que você identificar nessa versão. Em seguida, tente executar.

Figura 8.1

Atividade 8.2 – Tocando com dinâmica

Exercício a

Nos pentagramas a seguir há alguns trechos com diferentes indicações de dinâmicas. Primeiramente, 
identifique esses símbolos. Em seguida, tente executá-los na viola. 

pp 

p

mp

mf

f

ff

piano 

pianissimo 

mezzo piano

mezzo forte

forte

fortíssimo

pouquíssimo volume de som

pouco volume de som

volume de som moderado

volume de som medaradamente intenso

volume de som intenso

volume de som muito intenso

O(2)
(3) Rio... Vai(3)

(4) jo...-

Livro Aluno Viola CaipiraBK.indd   86 04/04/13   10:02



Livro do aluno do Projeto Guri - Viola caipira 87

Figura 8.2

6 Importante lembrar também que a execução das dinâmicas depende 
muito da técnica de mão direita. Para isso, é preciso posicionar a mão 

direita corretamente.

Atividade 8.3 – Atividade lúdica: o jogo da dinâmica

Exercício a

O educador irá ensinar as regras do jogo para praticar com a turma, utilizando a melodia de 
Guarânia do Pantanal. Boa diversão!

Atividade 8.4 – Escorregando nas cordas: o choro e a viola
Agora é hora de praticar mais um recurso de interpretação de músicas na viola: os arrastes.

Exercício a

Ouça a explicação para as figuras abaixo, atento às diferenças de sonoridades. Observe os símbo-
los nas partituras. Em seguida, execute os trechos abaixo com o educador:

Figura 8.3

6 Ouça com atenção as sutilezas de cada tipo de arraste. Quando executar, 
você deve se preocupar com estas sutilezas para que soem com qualidade. 

a

b

c

arraste ascendente
p

arraste descendente
p

ascendente com ligadura
p

descendente com ligadura
p
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Exercício b

Observe o educador tocando o trecho abaixo. Tente tocar com o auxílio dele.

Figura 8.4

Exercício c

Toque os trechos abaixo. Atenção para as indicações de arrastes marcadas pelo traço ligando duas 
notas. Execute com calma, para ouvir todas as sutilezas dos arrastes.

Figura 8.5

Exercício d

Repita o exercício anterior utilizando ligaduras nos arrastes. 

Exercício e

Toque o trecho de Rio de lágrimas utilizando os arrastes, tal como na figura 8.1.

Atividade 8.5 – Dois novos acordes menores
Vamos relembrar as cifras e também aprender dois novos acordes menores.

Figura 8.6

(4)
(3)

(2)
(3)

(1)
(3)
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Escreva, ao lado das cifras, o nome dos acordes por extenso.

6 Para montar esses acordes, comece sempre pelo dedo 1 da mão esquerda. 

Exercício a

Preencha as sequências abaixo com as notas dos acordes e toque com as batidas de viola que você 
conhece. Lembre-se de estabelecer uma pulsação constante!

Figura 8.7

Figura 8.8

Atividade 8.6 – Composição com acordes
Vamos aprender mais uma maneira de compor, desta vez a partir de acordes.

Exercício a

Escolha um ritmo ou batida de viola que mais lhe agrade. Agora utilize esta sequência de acordes: 
D, A7, G, Bm, Am, Dm, Em, e F#m nesta batida. Registre tudo no caderno de música ou sulfite 
pautado. Dê um nome para sua música. Mãos à obra!

Atividade 8.7 – Alternância de dedos
A partir do desenho da escala duetada do 1º e 3º par vamos aprender e praticar uma nova técnica 
de ponteado que consiste em alternar os dedos polegar (p) e indicador (i).

Exercício a

Toque o trecho do pentagrama abaixo a partir das orientações do educador.
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Figura 8.9
figura 8.7 do livro do educador

Exercício b

Toque o trecho anterior usando os dedos polegar (p) e médio (m) da mão direita.

6 É importante que as duas notas, do 3º par e do 1º par, soem com volumes 
parecidos.

Atividade 8.8 – Guarânia do pantanal (2ª parte)
Vamos aplicar essa técnica de ponteado à 2ª parte da música Guarânia do pantanal.

Exercício a

Toque cada uma das vozes do trecho abaixo. Depois, toque a voz do seu naipe.

6 Pergunte ao educador a função dos símbolos que aparecem no naipe 
Acompanhamento.

(3)

p i

(1)
etc...

Guarânia do Pantanal

João Paulo Amaral
2a parte

Melodia

Baixo

Acompanhamento

(3) (1) (3) (1) (3) (1) (1)
(3)

(4) (4) (4)

guarânia

(4)...
(3)...

guarânia
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Figura 8.10
figura 8.8 do livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Caderno de música, sulfite pautado, lápis e borracha

• CDs de viola caipira

Guarânia do Pantanal

João Paulo Amaral
2a parte

Melodia

Baixo

Acompanhamento

(3) (1) (3) (1) (3) (1) (1)
(3)

(4) (4) (4)

guarânia

(4)...
(3)...

guarânia
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atividades para fazer em casa

Atividade 8.1
Ligue os itens da 1ª coluna aos correspondentes da 2ª coluna

Arraste ascendente sem ligadura

Arraste descendente com ligadura

Arraste ascendente com ligadura

Arraste descendente sem ligadura

Figura 8.11
fi gura 8.9 educador

Atividade 8.2
Pesquise e anote informações sobre “música clássica”. Peça informações aos seus 
familiares e pesquise na internet ou biblioteca. Descubra o que puder sobre dois 
compositores desse gênero musical.

Desafio

Desafi o 8.1
Relembre a melodia de Beijinho doce. Em seguida, planeje dinâmicas para essa música. Pode exa-
gerar nos contrastes (forte - piano). Experimente as possibilidades com as dinâmicas e escolha a 
que mais lhe agradar. Quando estiver seguro, mostre sua versão ao educador.

Pesquise e anote informações sobre “música clássica”. Peça informações aos seus 
familiares e pesquise na internet ou biblioteca. Descubra o que puder sobre dois 
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 9

o baile com a moreninha

Os ritmos do arrasta-pé e da cana-verde
Vamos aprender, nesta unidade, mais dois ritmos na viola. Além disso, iremos reforçar os 
conhecimentos da linguagem e da escrita musical.
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Atividade 9.1 – Escala duetada: 1º e 2º pares até a casa 7

Exercício a e b

Leia o trecho abaixo e procure descobrir as posições no braço da viola. Na mão direita, utilize ape-
nas o polegar (p). Aos poucos, aumente o andamento, com qualidade.

Figura 9.1

Atividade 9.2 – Conhecendo a cana-verde e o arrasta-pé

Exercício a

Ouça as gravações indicadas pelo educador e perceba as semelhanças entre as músicas. As músi-
cas que você acabou de ouvir foram compostas com base nos ritmos abaixo.

Figura 9.2

Atividade 9.3 – Tocando o arrasta-pé

Exercício a

Apesar de ser uma batida muito rápida, o arrasta-pé é simples de aprender.

Toque a batida do arrasta-pé no trecho a seguir. Utilize o acorde de D (cordas soltas). Atenção nos 
movimentos da mão direita. Não é preciso força, só velocidade dos dedos.

6 Em música, usamos o acento para marcar algumas notas usando maior 
volume de som. Essas notas acentuadas são a principal característica do 

arrasta-pé.

(1)
(2)

2

3
1 1

2

arrasta-pé

p

cana-verde
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Figura 9.3

Exercício b

Use a batida do arrasta-pé na música Moreninha linda, de Tonico e Tinoco. Para tocar essa música, 
você deve anotar no caderno um novo acorde: A (Lá maior). Ouça o educador executando essa 
música, na tonalidade de Ré Maior. Observe as trocas de acordes. Anote a letra e as cifras desta 
música.

Atividade 9.4 – A ligadura de prolongamento

Exercício a

A ligadura de prolongamento é um recurso de escrita que permite unir duas notas de mesma al-
tura somando suas durações. Siga as orientações do educador.

Figura 9.4
figura 9.5 do livro do educador

Exercício b

Agora, faça a leitura dos segmentos a seguir na viola caipira.

Figura 9.5

p

1 2

3 4

5 6
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Atividade 9.5 – Compondo com ligaduras e o arrasta-pé

Exercício a

Crie um acompanhamento e uma melodia no ritmo do arrasta-pé. Siga as orientações do educa-
dor. Mostre à turma e ao educador a nova composição!

Figura 9.6

Atividade 9.6 – Escala duetada: 1º e 2º pares até a casa 12

Exercício a

Repita a sequência da escala duetada, no 1º e 2º pares da viola, até a casa 7.

Figura 9.7
figura 9.6 livro do educador

Exercício b

Leia o pentagrama a seguir, onde aparecem as outras posições dessa escala.

Figura 9.8
figura 9.7 livro do educador

Exercício c

Com o educador e os colegas, toque o pentagrama a seguir. Use colcheias intercaladas por semí-
nimas. Em algumas posições da escala você tocará os pares individualmente, mantendo o posicio-
namento da escala.

Melodia nos
1º e 2º 

pares da viola

Acompanhamento
'arrasta-pé'

(2)
(1)

(2)
(1) 2 3

1

2

1

etc...
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Figura 9.9
fi gura 9.8 do livro do educador

Atividade 9.7 – Atividade lúdica – um desafi o!
Com atenção no dedilhado de mão esquerda, utilize a escala duetada do 1º e 3º pares e ajude sua 
equipe a somar pontos no jogo que o educador irá ensinar. Veja a escala com o dedilhado.

Figura 9.10
fi gura 9.9 livro do educador

Atividade 9.8 – Moreninha linda

Exercício a

Leia a seguir a melodia principal de Moreninha linda. 
Observe os momentos em que se intercalam escalas due-
tadas com o toque dos pares da viola individualmente.

(1)
(3)

3

1

3

1
2

3

2

3

1

3 3

1

3

2

(2) (1)
(2)
(1)

etc...
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Figura 9.11

Moreninha linda Tonico e Tinoco

5

9

13

17

Meu
(1)

p

co ra- ção- tá
(2)

pi sa- do- co mo'a- flor que mur cha'e- cai

p

pi sa- do- pe lo- des pre- zo- do a mor- quan do- des faz

dei xan- do'a- tris te- lem bran- ça- a deus- pa ra- num ca- mais

p
i

mo

(1)
(3)

re- ni- nha- lin-

- da do meu bem que rer é tris te'a- sau da de- lon ge- de vo cê mo re- ni- nha- lin-

- da do meu bem que rer- é tris te'a- sau da- de- lon ge- de vo cê-
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Exercício b

Divididos em naipes você e os colegas irão tocar Moreninha linda por completo.

Figura 9.12
figura 9.11 livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Caderno de música ou sulfite pautado, lápis e 
borracha

• CDs variados de viola caipira

Melodia

Baixo

Acompanhamento

1. 2.

(2)
(1)

p
p p

p

(4) (4) (4) (3)

arrasta-pé

(4)
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atividades para fazer em casa

Atividade 9.1 
Pratique a leitura rítmica nos exercícios a seguir cantando com a sílaba “tá” e marcando a pulsação 
com o pé.

Figura 9.13
fi gura 9.12 livro do educador

Atividade 9.2
Faça uma pesquisa sobre a dupla de música caipira Tonico e Tinoco. Descubra o 
que puder! Utilize sua pesquisa para realizar o Desafi o 9.1: pesquise e anote no 
caderno a letra da música Cana-verde, de Tonico e Tinoco. 

Desafio

Desafi o 9.1
Aprenda a música Cana-verde, de Tonico e Tinoco e utilize a batida de mesmo nome. Pratique a 
sequência de acordes, o solo das estrofes e da introdução que serão utilizados na música.

1 2

3

4

Faça uma pesquisa sobre a dupla de música caipira Tonico e Tinoco. Descubra o 
que puder! Utilize sua pesquisa para realizar o Desafi o 9.1: pesquise e anote no 
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6 Nas partituras abaixo, aparecem símbolos novos. Pergunte ao educador 
a função deles.

Figura 9.14

4 1. 2.

Solo das estrofes da música Cana Verde

p

A

(2)
(1)

bre'a- por ta'e- a ja ne- la- ve nha-

ver quem é que'eu sou sou a -
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4 1. 2.

Solo das estrofes da música Cana Verde

(1)

p

Figua 9.15
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VIOla CaIpIRa

UNIDADE 10

Rever e aprender

Recordar as unidades anteriores e aprender mais
Nesta unidade iremos rever conteúdos já estudados e aprender outros novos.
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Atividade 10.1 – A semicolcheia

Exercício a

Você conheceu a mínima e a semínima e descobriu que a mínima dura mais tempo: 1 mínima 
equivale a 2 semínimas! 

Conheceu a colcheia e agora veremos a semicolcheia. Use a mesma regra anterior para a relação 
entre essas figuras: 1 colcheia equivale a 2 semicolcheias!

Vamos ver na prática como isso funciona? Estabeleça uma pulsação constante e leia o trecho abai-
xo. Você poderá utilizar a sílaba “tá” ou bater palmas em cada uma das notas.

Figura 10.1

Exercício b

Com ajuda do educador, faça a leitura do trecho a seguir. No começo, execute um compasso por 
vez. Repare nas indicações de partitura e use-as para sua leitura e aprendizado.

Figura 10.2

1

2

3

13

1 p

(4) (3) (2) (1)

2 pm

(3)
(1) ....

p m p m

3

(2)

p

(2)

4 p
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Atividade 10.2 – Atividade lúdica: qual é o ritmo?
Participe do jogo musical proposto pelo educador e teste seu conhecimento musical. Boa sorte!

Atividade 10.3 – Apreciação do ponteio com as cordas 
soltas e dos harmônicos naturais.

6 “Pontear a viola” refere-se aos toques de viola ou ponteios (CORRÊA, 
2000, p.24)

Exercício a e b

Ouça os solos de viola executados pelo educador. Preste atenção nos recursos que ele utiliza para 
criar as músicas e depois responda às perguntas dele.

Atividade 10.4 – Ponteios com corda solta

Exercício a

Execute os modelos de ponteado propostos a seguir.

Figura 10.3

6 Para praticar mais, procure realizar a atividade desafio 10.1.

1

(4)
(3)

p

(1)

m

2

(3)
(2)

p

(1)

i

3

(2)
(1)

i
m

p

4

(1)

p

(2)

p
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Atividade 10.5 - Harmônicos naturais
Você está pronto para conhecer uma das técnicas mais utilizadas na viola: os harmônicos.

Exercício a e b

Observe o local e a maneira como o educador executa os harmônicos. Perceba que ele toca com 
bastante suavidade e mesmo assim o resultado é um grande volume de som. Siga as orientações 
para encontrar as regiões do braço que produzem os harmônicos naturais. Depois toque cada 
harmônico e fi que atento à sonoridade produzida.

Figura 10.4

6 Facilita a execução do harmônico o posicionamento da mão direita mais 
próxima ao rastilho.

Atividade 10.6 – Roda de viola: improvisação
O educador organizará uma roda de viola e todos tocarão e acompanharão. Escolha, com os 
colegas, qual será a batida do acompanhamento e sinta-se à vontade para criar novas melodias, 
experimentar técnicas, combinar sonoridades. Boa diversão!

Atividade 10.7 – Ponteio de viola
Vamos praticar a última música deste livro: Ponteio de viola (João Paulo Amaral). 
Leia e aprenda cada um dos naipes. Depois, toque com a turma esse arranjo em 
conjunto. 

XII
harm.

VII
harm.

 (João Paulo Amaral). 
Leia e aprenda cada um dos naipes. Depois, toque com a turma esse arranjo em 
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Figura 10.5

Ponteio da Viola João Paulo Amaral

Melodia 1

Melodia 2

Acompanhamento

5

9

14
1. 2.

p
m

(3)
(1)

p
m

p

(4) (4) (3)

cururu

(4)
(3)

p p m p
XII
harm. i

m

(1)
(2)

(4)

m
i p p

(1)

p

(1)

p

(2)

(3)
(4)

p i

(2)
(3)

p

(3)
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Materiais utilizados nesta unidade
• Viola caipira

• Caderno de música, sulfi te, lápis e borracha

• CDs de viola caipira instrumental

atividades para fazer em casa

Atividade 10.1 e 10.2
Pratique a leitura rítmica nos exercícios a seguir e depois crie uma sequência de 
oito compassos. Anote no caderno as cifras e as notas que formam cada acorde. 

Figura 10.6

Desafio

Desafi o 10.1
No exercício da atividade 10.4, execute as sequências propostas, tocando 4 vezes cada uma. Na 
primeira vez você tocará usando a dinâmica p (piano). Na segunda, usará a dinâmica f (forte). 
Na terceira, o mp (mezzo piano) e na última vez, o pp (pianíssimo). Atenção para a sonoridade. 
Conforme você execute essas tarefas, vá acelerando, mas comece devagar!

1

2

4
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Sobre o Projeto Guri

Mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural brasileiro e oferece desde 1995, nos períodos de 
contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto coral, instrumentos 
de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão.

O Projeto Guri é administrado por duas organizações sociais ligadas à 
Secretaria de Estado da Cultura, que atendem, juntas, a cerca de 55 mil 
jovens. 

A Associação Amigos do Projeto Guri (Amigos do Guri) dirige mais de 370 
polos, distribuídos no interior e litoral do Estado de São Paulo, oferecendo 
cursos de música a 35 mil alunos.

Por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, polos do 
Projeto Guri encontram-se em unidades da Fundação Casa (antiga Febem), 
com 147 oficinas musicais em 41 centros.

Em 18 anos, o Projeto Guri atendeu a centenas de milhares de crianças, 
adolescentes e jovens, contribuindo para a ampliação do repertório cultural, 
para a formação sociocultural e para o desenvolvimento humano das 
gerações em formação.

Além do suporte do Governo do Estado – idealizador e mantenedor do 
projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações 
sociais, empresas e pessoas físicas. 

O Projeto Guri realiza um trabalho que tem na música seu instrumento de 
transformação; e nos guris sua obra-prima.

Vinícius Muniz
Mestre em Música e bacharel em Composição Musical 
pela UNICAMP, o violeiro Vinícius Muniz atua como 
compositor, produtor e educador musical. Desenvolve 
pesquisas acadêmicas, buscando a ampliação das 
possibilidades técnicas e a inserção da viola caipira 
na música de concerto e na música contemporânea 
erudita. Integra a Orquestra Filarmônica de Violas e, 
desde 2009, o grupo Viola Arranjada, com o qual gravou 
o CD O Vale das Repetições. Participou de gravações e 
espetáculos com importantes músicos como, Léa Freire, 
Tibô Delor, Ivan Vilela, Paulo Freire, João Paulo Amaral, 
Renato Brás entre outros.
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Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura apresentam

Projeto Guri, 18 anos. Referência na música e na vida.
Básico 1 - Turma A
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