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RESUMO 

 

Paulo Freire e Ivan Vilela são dois violeiros estabelecidos no estado de São Paulo 

que tiveram formação musical e que buscaram explorar o som da viola de maneira ímpar. 

Buscamos fazer um recorte temporal justificado pela gravação da primeira e última obra 

destes dois músicos – 1985 a 2013. Durante esse período temos em vista a reconfiguração da 

indústria fonográfica advindo do processo que envolve uma nova fase do capitalismo 

denominada globalização. Freire e Vilela são músicos que estão inclusos no cenário 

independente e que buscam explorar a sonoridade caipira através de uma perspectiva singular. 

As suas músicas estão em diálogo entre os folcloristas – música caipira – e também com 

diversos outros sons que foram influências em seus processos históricos. Isso significa que as 

suas referências musicais são canções e manifestações populares do centro-sul brasileiro e 

também da world music. Nesse sentido, trabalhamos em diálogo com a corrente teórica 

representada, entre outros, por Stuart Hall, já que este não vê a cultura popular como algo 

intacto e encapsulado, mas elaborado através de resistência e absorções. Procurou-se perceber 

quais foram as escolhas sonoras nesse processo histórico, levantando e dialogando com as 

fontes específicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ivan Vilela – Paulo Freire – viola caipira – música 

caipira – cultura popular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Paulo Freire and Ivan Vilela are two guitarists established in São Paulo who had 

musical training and who sought to exploit the sound of the "viola" in a unique way. We seek 

to make a kind of time frame justified by the recording of the first and last work of these two 

musicians - 1985 to 2013. During this period we could see the reconfiguration of the music 

industry, arisen from the process that involves a new phase of capitalism called globalization. 

Freire and Vilela are musicians that are included in the independent scene and that seek to 

exploit the caipira sound through a unique perspective. Their songs dialogue between 

folklorists - caipira music - and many other sounds that were influences in their historical 

processes. This means that their musical references are songs and demonstrations of Brazil's 

center-south as well as of the world music. In this sense, we work in dialogue with the 

theoretical current represented, among others, by Stuart Hall, since he does not see popular 

culture as an encapsulated and intact thing, but developed through resistance and removals. It 

was tried to understand what were the sound choices in this historic process, raising and 

dialogue with specific sources. 

 

KEYWORDS: Ivan Vilela - Paulo Freire – viola caipira - caipira music - popular 

culture. 
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INTRODUÇÃO 

A minha incitação em estudar as obras de Paulo Freire e Ivan Vilela deu-se por 

dois motivos. O primeiro deles aconteceu ao longo da minha infância deste pesquisador, visto 

que parte de sua família, de origem rural, tinha como hábito frequentar um sítio familiar na 

região sul de Minas Gerais nos períodos sabáticos. Assim, todo o universo rural foi influindo 

em minha história como os causos, os violeiros e as festas. O segundo momento aconteceu na 

parte final da minha graduação na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais no campus da 

UNESP em Franca, com o professor e historiador José Adriano Fenerick, onde este me 

proporcionou o conhecimento de violeiros que trabalhavam com o instrumento de maneira 

distinta daqueles da primeira metade do século XX. No entanto, minha primeira pesquisa foi 

com objetivo de entender o processo histórico da música caipira, desde sua chegada em São 

Paulo até os dias atuais, além de buscar entender a mercantilização da música dentro da 

indústria cultural. Por fim, isso me instigou ainda mais querer conhecer e pesquisar esses 

novos violeiros que não são caipiras, mas tem um estreito laço com a cultura rural.     

Destarte, foi no último ano da década de vinte do século XX que as primeiras 

músicas caipiras foram gravadas pelo incentivador cultural Cornélio Pires. Através de 

investimentos próprios, conseguiu levar até aos estúdios paulistas cantores e tocadores de 

viola do interior de São Paulo para realizar as primeiras prensagens do gênero. De forma 

precária e com o intuito de reaver os seus investimentos, realizou uma caravana pelo interior 

paulista – até a cidade de Bauru – para vender as ‘absurdas’ 30 mil copias que tinha gravado. 

O sucesso da empreitada abriu caminho para que o ‘novo’ gênero – agora em discos – criasse 

um espaço na incipiente indústria fonográfica brasileira. A partir de então, foram inúmeros os 

personagens da música sertaneja e caipira, tais como: Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e 

Pardinho, Renato Andrade, Almir Sater e tantos outros. 

 A música caipira, no seu processo histórico, passou por diversas transformações – 

inclusive em seu nome –, englobando novos elementos na sua constituição. Esse processo de 

intercâmbio com os outros gêneros aconteceu com o crescente fluxo dos meios de 

comunicação, da facilidade dos meios de transporte e inúmeros processos catalisadores que 

possibilitaram esse contanto maior entre diferentes grupos sociais.   

 Para uma melhor compreensão sobre música sertaneja e música caipira iremos nos 

apropriar, diante do não consenso nas pesquisas científicas, dessa divisão em fases cunhada 

pela professora Martha Tupinambá de Ulhôa:  
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A história da música sertaneja pode ser dividida em três fases, levando em 

consideração as inovações que vão sendo introduzidas no gênero. De 1929 até 1944, 

como música caipira ou música sertaneja de raiz; do pós-guerra até os anos 60, 

numa fase de transição; e do final dos anos 60 até a atualidade, como música 

sertaneja romântica. Na primeira fase os cantadores interpretavam modas-de-viola e 

toadas, canções estróficas que após uma introdução de viola denominada “repique” 

falavam do universo sertanejo numa temática essencialmente épica, muitas vezes 

satírico-moralista e menos frequentemente amorosa. Os duetos em vozes paralelas 

eram acompanhados pela viola caipira, instrumento de cordas duplas e vários 

sistemas de afinação (como cebolinha, cebolão, rio abaixo) e mais tarde também 

pelo violão. (ULHÔA, p.45, 1999) 

     

 Esta divisão da professora Martha Ulhôa nos dá margem para repensarmos a 

música caipira e sertaneja na atualidade. O que ela quis promover no excerto acima é que, em 

linhas gerais, a produção feita naquelas datas tinha características diferentes de momentos 

anteriores. Isso não significa dizer que não existam, na atual circunstância, indivíduos que 

fazem ainda música caipira, pois caso não aceitássemos isso, estaríamos decretando a morte 

do gênero caipira.    

      Tendo em vista esta divisão, podemos então explicitar que cantores das duplas 

caipiras como Tônico e Tinoco, Alvarenga e Ranchinho e Tião Carreiro e Pardinho são 

personagens importantes dessa primeira fase, pois utilizaram-se de temas épicos e da viola 

caipira para caracterizar as suas composições. Assim, de acordo com o pesquisador e músico 

Denis Malaquias, essas duplas: 

 

[...] mantinham características da música caipira, no entanto no transcorrer do 

tempo, passaram a acontecer interações com elementos de estilos e de gêneros 

musicais oriundos do exterior, sobretudo com ritmos paraguaios, mexicanos e 

cubanos, o que já anunciava outros processos de hibridização cultural. Apesar de 

alguma resistência no início, esses ritmos foram adotados e permanecem até hoje na 

música sertaneja. (MALAQUIAS, p.16, 2013)    

 

    Além dessas interações latinas, podemos encontrar, ainda nas décadas de 60 e 70, 

também a norte-americana, dado que Léo Canhoto e Robertinho foram um dos responsáveis 

por incluir elementos do rock em suas músicas, visto a introdução da guitarra elétrica, do 

baixo elétrico e da bateria. 

Diante dessas considerações, o termo sonoridade caipira, explicitado no título do 

nosso trabalho, representa aspectos da música caipira, como: ritmos, afinações, melodias, 

letras, interpretações, instrumentos, harmonias, mas também parte da cultura interiorana do 

centro-sul brasileiro – como: causos, mitos, danças, festas, entre outros –, pois veremos que 

tanto Paulo Freire quanto Ivan Vilela se utilizaram destes elementos para compor as suas 

músicas.  
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Ao longo das décadas de 1980 e 1990 surpreendentemente a viola, instrumento 

musical de origem árabe, depois de um período de ostracismo, volta a ganhar espaço na 

música e mídia brasileira. As aparições do violeiro Almir Sater nas telenovelas – Pantanal em 

1990; Ana Raio e Zé Trovão em 1991 – fizeram com que a exposição do instrumento e do 

gênero ganhasse certa notoriedade. Paralelamente, em Minas Gerais, Renato Andrade fazia 

seus experimentos musicais unindo viola e música erudita. 

        Violeiros com origem na classe média, muitos com passagens pelo ensino 

superior, vão compor suas músicas de acordo com diferentes processos históricos nos quais 

estão inseridos. Geralmente atuam como instrumentistas, compositores e pesquisadores do 

gênero e assim vão levar a viola para caminhos que até então eram pouco conhecidos, como 

os diálogos com a música de concerto, com o rock, com a música popular brasileira e a world 

music. Desse modo, os violeiros “Renato Andrade e Tião Carreiro abriram caminho para que 

a viola ganhasse notoriedade pelas mãos de alguns violeiros de décadas posteriores à sua, 

como: Paulo Freire, Ivan Vilela, Almir Sater, Tavinho Moura, Roberto Corrêa.”1 

 As canções caipiras e sertanejas de raiz gravadas do início do século XX não são 

as mesmas encontradas nas composições desses instrumentistas, mas serviram de porta de 

entrada para o estudo do gênero e do instrumento. Consideramos que esses violeiros não 

podem conservar de forma íntegra a música caipira, pois não é a partir da afirmação do ‘local’ 

restritamente ‘puro’ que eles vão compor suas canções, uma vez que são sujeitos que não 

tomam seus percursos como prontos e acabados, como se fossem meros objetos do seu 

próprio tempo, mas estabelecem escolhas conflituosas e tenderão a agir de forma crítica 

buscando, como trabalha Stuart Hall, ‘traduzir’ esta cultura, assim: 

 

Essas estratégias surgem nos vazios e aporais, que constituem sítios potenciais de 

resistência, intervenção e tradução. Nesses interstícios, existe a possibilidade de um 

conjunto disseminado de modernidades vernáculas. Culturalmente, elas não podem 

conter a maré da tecnomodernidade ocidentalizante. Entretanto, continuam a 

modular, desviar e “traduzir” seus imperativos a partir da base. Elas constituem o 

fundamento para um novo tipo de ‘localismo’ que não é autossuficientemente 

particular, mas que surge de dentro do global, sem ser um simulacro deste. Esse 

‘localismo’ não é um mero resíduo do passado. É algo novo – a sombra que 

acompanha a globalização: o que é deixado de lado pelo fluxo panorâmico da 

globalização, mas retorna para perturbar e transtornar os seus estabelecimentos 

culturais (HALL, p.58-59, 2011) 

 

  Julgamos que esses violeiros estão inseridos nesse processo global e que buscam 

através das suas perspectivas, aproveitarem à sua maneira da modernidade tardia. Ou seja, os 
                                                           

1 Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2011/ju512_pag12.php#  
Acessado: 21/08/2014. 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2011/ju512_pag12.php
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seus impulsos não vão ser determinados restritamente como caricatura da resistência da 

tradição versus modernidade (HALL, p.59, 2011). Sob essa interpretação não podemos 

entender o trabalho desses violeiros como exclusivamente idêntico entre si apenas por estarem 

dispostos na globalização. Pensamos que são trabalhos com diferenças significativas e que 

serão transcritas e desvendadas ao longo dessa pesquisa, pois eles são indivíduos envolvidos 

no seu processo histórico, dotados de escolhas específicas. Por isso, iremos enfatizar as 

seleções distintas tanto de Paulo Freire como Ivan Vilela no que concerne às suas predileções 

do campo musical.  

 Outro ponto muito importante para nós foi o título que demos ao nosso trabalho: 

Ivan Vilela e Paulo Freire: Sofisticação e Permanência Caipira (1985-2013). Buscamos o 

significado no Dicionário Michaelis para a palavra sofisticação e o resultado obtido foi: 1- ato 

ou efeito de sofisticar. 2- substância sofisticada. 3- qualidade ou caráter de intelectual 

sofisticado; sutilidade excessiva. 4- busca de originalidade. Assim, tentamos analisar quais 

desses aspectos estão presentes na música dos violeiros. 

 O objetivo deste trabalho é identificar as peculiaridades e características da 

interação dos músicos abordados com a sonoridade caipira, tendo em destaque o cenário da 

modernidade que trabalha a diversidade, o global em embate com o local, o encontro entre 

diferentes dimensões culturais brasileiras e estrangeiras, tendo em vista uma análise das suas 

produções fonográficas. Assim, escolhemos dois violeiros do sudeste brasileiro para 

tomarmos como objeto de estudo dessa dissertação de mestrado: Ivan Vilela, mineiro de 

Itajubá e Paulo Freire, paulistano. 

 O violeiro paulistano é filho de Joaquim Roberto Corrêa Freire, mais conhecido 

como Roberto Freire, que foi médico e psicanalista, além de diretor de cinema e teatro, autor 

de telenovelas e seriados. Envolto no ambiente intelectual possibilitado por seu pai, no 

entanto, foi através de uma viagem ao sertão mineiro no Vale do Urucuia, na década de 1970, 

seduzido pelo livro Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa, que Paulo Freire se 

interessou pela viola. Ele já havia iniciado a faculdade de jornalismo e tinha passado pelo 

Centro de Livre Aprendizagem Musical – CLAM – do Zimbo Trio. O seu mergulho no 

instrumento deu-se em anos posteriores. 

 Já Ivan Vilela é acadêmico e professor do Departamento de Música da 

Universidade de São Paulo, sua trajetória tem como marco a graduação em composição 

musical pela Unicamp, que possibilitou ao pesquisador a composição de uma ópera caipira, 
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feito que proporcionou a sua primeira aproximação com o instrumento, além da vivência com 

importantes músicos, como José Eduardo Gramani. 

 Os discos que nos servirão de apoio serão os de Paulo Freire: Rio Abaixo (1995), 

São Gonçalo (1997), Esbrangente (2003), Brincadeira de Viola (2003), Vai Ouvindo (2003), 

Redemoinho (2007), Alto Grande (2013). E os de Ivan Vilela: Hortelã (1985), Paisagens 

(1998), Caipira (2004), Vereda Luminosa (2003), Dez Cordas (2007), Do Corpo à Raiz 

(2009), Mais Caipira (2010). Não significa que os sete discos aqui dispostos serão analisados 

de forma integral – música, capa e crítica – mas servirão de base para nossa pesquisa.  

Além disso, podemos perceber que ao longo dessas gravações os violeiros buscam 

fazer escolhas musicais concernentes à sua história, porém vemos isto mais como permanente 

busca pelo novo do que como algo de obra acabada, visto que:  

 

Não é simplesmente apropriação ou adaptação; é um processo através do qual se 

demanda das culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e 

valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou “inerentes” de 

transformações. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de tradução 

cultural, pois o negociar com a “diferença do outro” revela uma insuficiência radical 

de nossos próprios sistemas de significado e significação. (BHABHA, 1997 citado 

em HALL, 2011) 

  

 Dessa forma, o percurso teórico para dar conta do nosso objeto passa pelos 

Estudos Culturais Britânicos, sobretudo as teses do professor Stuart Hall. Julgamos necessário 

optar por tal corrente por ser um apoio fundamental no que tange à compreensão da 

globalização do final do século XX. Essa teoria nos apoiará para entendermos como a cultura 

global e hegemônica entrará em conflito com a cultura local, proporcionando assim, numa 

dialética, transformações e apropriações nas suas respectivas sonoridades. Além disso, é fato 

pensarmos os seus trabalhos numa interdependência com o contexto histórico desse período, 

caso contrário a nossa pesquisa se mostraria sem fôlego.  

 Além deste auxílio teórico, utilizaremos os conceitos de campo e habitus traçados 

pelo professor Pierre Bourdieu. Tal análise propõe evitar a ligação imediata da trajetória 

social com o conteúdo da obra dos violeiros, ou seja, nos esquivaremos assim de interpretação 

determinista que promoveria uma análise reducionista das composições de Paulo Freire e Ivan 

Vilela. Entretanto, sabemos da importância das trajetórias sociais, intelectuais e políticas que 

os levaram a cursar tal trajeto. Estes conceitos privilegiam a ideia de que existem relações de 

forças nesses campos, visto que há sim um espaço em disputa, que será objeto de lutas. Nesse 

sentido, tomamos tais posições por considerar importante analisar as suas influências, os seus 
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pares e as ideias das pessoas que convivem, disputam, constroem e pertencem ao mesmo 

campo simbólico dos violeiros aqui pesquisados.   

        No que corresponde à análise musical, nos debruçaremos sobre os escritos dos 

professores e músicos José Miguel Wisnik e também de José Vinci de Moraes. Esses autores 

possuem passagens importantes no que tange à história da música popular brasileira e nos 

fornecem subsídios para entendermos as composições musicais.  

        Metodologicamente tentamos buscar as mais variadas fontes históricas, como 

entrevistas, livros e discos, relacionando-os com a bibliografia acadêmica, ensaiando um 

sentido coerente ao nosso trabalho.                  

 O Capítulo I, intitulado “Tocando em Frente” divide-se em sete subtítulos que 

tem como objetivo esclarecer o processo histórico que abarca as biografias musicais de Paulo 

Freire e Ivan Vilela. Nele, buscamos referência em entrevistas concedidas a diversos veículos 

de comunicação e também realizadas por mim, para tentar mostrar as suas respectivas 

proximidades com o campo musical. Além disso, nos preocupamos em discorrer sobre o 

processo histórico da viola caipira no Brasil e em Portugal para tentarmos elucidar para o 

leitor as suas passagens tanto no meio rural como no urbano. 

 O Capítulo II, intitulado “Tudo é Paixão, Tudo é Sertão se o Violeiro Toca?”, 

divide-se em seis subtítulos. Nesse capítulo buscamos contextualizar os violeiros com a 

indústria e o mercado fonográfico das décadas de 80 e 90 – período que antecedeu as suas 

primeiras gravações. Alem disso, nos preocupamos em destacar quais foram as gravações 

fonográficas instrumentais de viola caipira que antecederam os trabalhos dos nossos dois 

músicos. Por fim, escolhemos alguns discos que possuíam críticas significativas para 

acompanharmos esta fortuna de parte da obra musical de Paulo Freire e Ivan Vilela.  

 O Capítulo III, intitulado “Sofisticação, Permanência e... Pacto?” foi dividido 

em três subtítulos. Neste capítulo tivemos como objetivo analisar três músicas de cada 

violeiro para balizar a nossa pesquisa no que tange à sofisticação e à permanência de suas 

respectivas sonoridades. Também foram analisadas críticas referentes à obra toda – como os 

discos em que as músicas estão inseridas – para respaldar ainda mais nossa pesquisa. As 

músicas escolhidas para análise foram No Balanço do Jacá (Paisagens, 1998) Pra Matar 

Saudade de Minas (Paisagens, 1998) e Chora Viola (Dez Cordas, 2007) de Ivan Vilela; 

Receita de Pacto (Rio Abaixo, 1995) Conselheiro (Vai Ouvindo, 2003) e Alto Grande (Alto 

Grande, 2013) de Paulo Freire2. 

                                                           
2 Todas essas músicas podem ser conferidas no disco gravado no Anexo IV.  
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 Assim, nosso diagnóstico não tem como objetivo exclusivo analisar 

biograficamente os músicos, mas sim tentar sintetizar sua produção musical, inserção e 

peculiaridades no processo histórico descrito. Por fim, o nosso trabalho tenta trazer uma 

contribuição acadêmica a respeito de personagens importantes e que ainda não dispõem de 

pesquisas no que concerne à história da música popular brasileira. 
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CAPÍTULO 1 – “TOCANDO EM FRENTE”. 

 

Para pesquisarmos a respeito dos trabalhos dos músicos Paulo Freire e Ivan 

Vilela, em um primeiro instante, nos voltaremos para os aspectos que terão relevância 

substancial para nosso entendimento futuro. Nesse momento, é fundamental investigarmos o 

período anterior aos seus respectivos contatos com a viola, para que possamos assim ter um 

ponto de partida para a compreensão da carreira dos compositores. 

Apesar dos dois pesquisados – Ivan Vilela e Paulo Freire – serem violeiros, eles 

tiveram trajetórias distintas para o conhecimento do referido instrumento. Sendo assim, 

começaremos a esmiuçar as suas biografias musicais contemplando, logicamente, o processo 

histórico no qual eles estão inseridos ao longo desse período.  

 

1.1 Primeiros passos do menino paulistano com sonho sertanejo. 

Iniciaremos por Paulo Freire: 

 

Você viu o documentário Uma Noite em 67, sobre o festival da Record? É muito 

legal. Mas o mais legal é que eu estava lá. O Bigode era jurado, então a gente foi. Eu 

era menino, tinha dez anos, e assisti umas duas eliminatórias. (FREIRE apud 

TAUBKIN, 2011, p.96)  

 

Foi dessa forma que o músico Paulo Freire retratou para o entrevistador e músico 

Benjamin Taubkin o seu interesse pela música. É sabido que Bigode era o apelido dado para o 

seu pai, Roberto Freire, que foi um renomado escritor e psicanalista, falecido em 2008. 

Antes de começar o processo de aprendizagem musical, Paulo retrata, através de 

entrevistas e depoimentos, que a sua família “respirava” música ao longo da sua infância. 

Ainda sobre o interesse pela música, o entrevistado diz a Taubkin: 

 

[...] alguns daqueles músicos frequentavam nossa casa. Chico Buarque, o pessoal do 

MPB-4, Agostinho dos Santos, Caetano Zama... Eles iam lá tocar violão, cantar... A 

gente convivia com essa turma. Além disso, meu pai e minha mãe ouviam muita 

música: brasileira, francesa, italiana... Acho que foi uma educação musical muito 

bacana por conta de tudo isso. E também havia aquela coisa política muito forte, de 

eles quererem que o novo vingasse, o Chico, os tropicalistas... Meu pai também era 

amigo do Vinicius e Tom Jobim. (FREIRE apud TAUBKIN, 2011, p.96-97) 

 

E completa: 
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[...] de todos os tipos [de música]. O Tuco [Freire]3, como irmão mais velho, 

começou a tocar, e como nessa época a gente ouvia muito Jimi Hendrix, Pink Floyd, 

foi por aí. Comecei a tocar violão também. Púnhamos o disco e tocávamos junto. O 

Tuco me estimulava muito a tocar. Tive aulas com os professores dele, depois entrei 

na escola do Zimbo [Trio], o CLAM, e aí a coisa começou a andar de verdade. 

(FREIRE apud TAUBKIN, 2011, p.97) 

 

Como o próprio Freire disse, é a partir desse momento que ele dá início ao seu 

conhecimento musical. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, já é válido mostrar que a 

influência de seu pai, Roberto Freire, no meio cultural, é muito importante para a sua 

trajetória. A proximidade com esse campo musical exercerá uma influência muito grande em 

seu trabalho, que será pontuado adiante. Além da proximidade com ícones da música 

brasileira, pode-se observar, através de sua entrevista, que ele também tem contato com Jimi 

Hendrix e Pink Floyd, expoentes do rock internacional. 

A partir dessa vivência musical, Paulo Freire inicia seu aprendizado formal e vai 

estudar no Centro Livre de Aprendizagem Musical (CLAM). Inaugurada, em 1973, pelo 

Zimbo Trio – Amilton Godoy, Luiz Chaves e Rubinho Barsotti –, essa escola torna-se 

referência na formação de músicos que atuam no Brasil e no exterior. O seu método de estudo 

busca um estreitamento de laços entre a música popular brasileira e o jazz. Notaremos mais 

adiante que a obra do violeiro tem uma influência muito importante do jazz, principalmente 

no disco Vai Ouvindo, de 2003. 

Em quatro anos de escola, o músico passou a ouvir um grande repertório, 

passando pelo choro e chegando à bossa nova. Seu instrumento, nesse primeiro momento, era 

o violão. No CLAM estabeleceu uma proximidade com o referido instrumento, assimilando 

muito bem a técnica de improviso, segundo seus próprios relatos.  

Complementando o que o CLAM – principalmente os membros do Zimbo Trio – 

trazia para sua formação, e também a relevância desses personagens no cenário da música 

nacional, há uma passagem narrada por Marcos Napolitano, em que ele comenta sobre a 

participação do grupo no programa televisivo O Fino da Bossa em maio de 1965: 

 

O repertório do programa tentava conciliar “tradição” e “ruptura”. A base 

instrumental do Zimbo Trio trazia de volta alguns ornamentos e uma acentuação 

rítmica que remetiam ao samba tradicional, ao mesmo tempo em que a coloração 

tímbrica trabalhava dentro da informação bossa-novista, só que mais próxima ao 

hot-jazz (baixo, bateria, piano). (NAPOLITANO, 2007, p.91) 

                                                           
3 Tuco Freire, além de irmão de Paulo Freire, é contrabaixista e um dos músicos que mais atua nos discos do 

violeiro. Voltaremos a tratar sobre os seus companheiros mais constantes nos próximos capítulos.  
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Houve outros estímulos, além da influência do Zimbo Trio, na carreira do músico, 

como ele relata: 

 

Nessa época eu estava fazendo o CLAM e estudava no Colégio Equipe4. E havia 

uma grande efervescência no Equipe, levada pelo Serginho Groissman. A gente 

assistia a shows incríveis. Clementina, Cartola, Nelson Cavaquinho, Macalé, Gil, 

Caetano. Aquilo foi muito importante para minha formação, aquela liberdade que o 

Equipe dava em relação a isso. Quando entrei na faculdade, achei tudo muito chato. 

(FREIRE apud TAUBKIN, 2011, p.99) 

 

O jovem Paulo Freire, até então, havia passado por experiências culturais e 

musicais muito importantes que se fixaram de modo singular ao longo da sua carreira. Os 

ambientes os quais ele frequentava foram decisivos para sua formação, e posteriormente, para 

transferir-se para o seu instrumento principal: a viola. Esse período de formação e absorção 

musical era de extrema agitação cultural no Brasil. A década de 60 e início da década de 70 

foi, para alguns críticos, o período do ápice musical brasileiro, principalmente pelo 

movimento tropicalista. A pesquisadora Santuza Cambraia Naves ilustra essa passagem: 

 

A Tropicália traz de volta as cores e os adornos rejeitados pela bossa nova, embora 

não abandone o preto e o branco, pensando num Brasil híbrido e cheio de contrastes, 

em que a voz pequena convive com os excessos vocais, com lugar tanto para o 

registro fino quanto para o mau gosto, tanto para o clean quanto para o sentimental e 

o kitsch. O tropicalismo rompeu radicalmente com o país preto e branco e ao mesmo 

tempo o incorporou. Dito de outra forma, a Tropicália inaugurou um país colorido, 

fragmentado e universal, criando uma nova imagem para o Brasil, embora admita 

que o preto e o branco seja constitutivo de vários desses fragmentos. (NAVES, 

2010, p.104) 

       

Foi nesse cenário cultural que Paulo Freire viveu sua juventude. Extremamente 

participante, visto que seu pai tinha uma enorme influência nesse meio, como percebemos, 

por exemplo, pela sua participação na comissão de jurados do Festival da Record de 1967. 

Apesar de ainda ser jovem, o músico vai se inspirar nos projetos musicais que estavam sendo 

inaugurados e que projetavam o Brasil para um novo ambiente cultural. 

Não obstante a agitação e efervescência do Colégio Equipe nos anos 1970, Paulo 

Freire não encontrou a mesma atmosfera quando foi para a faculdade cursar jornalismo. Sua 

                                                           
4 O Colégio Equipe em São Paulo, no início dos anos 1970, tinha em seu teatro apresentações comandadas pelo 

jovem Serginho Groissman. Apresentavam-se personagens dos mais diversos, tais como os retratados pelo 

entrevistado, e também Arrigo Barnabé e Hermeto Pascoal. Desse colégio foram alunos: Paulo Freire, Serginho 

Groissman, Arnaldo Antunes, dentre outros; o ex-deputado federal José Genoíno foi professor de história.  

O pesquisador Marcos Humberto Stefanini de Souza na sua pesquisa sobre a banda Titãs trouxe dados 

importantes sobre o cenário cultural constituído pelo colégio. (SOUZA, 2013) 



 
 

20 
 

escolha pelo curso deu-se, certamente, pela convivência com a literatura. Seu pai, nesse 

período, já era um renomado escritor e atuava nas revistas Realidade e Bondinho, nas quais 

Paulo Freire já havia colaborado com alguns escritos. 

Sua experiência com os ensinos formais da FAAP - Faculdade Armando Alves 

Penteado – fez com que o músico não chegasse a se graduar, interrompendo o curso de 

jornalismo e partindo para o “grande sertão” de Guimarães Rosa, onde teve o primeiro contato 

com a viola. Posteriormente, ainda neste capítulo será abordada a experiência que o livro 

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, trará para a música de Paulo Freire.   

 

1.2 Muito mineiro, pouco caipira. 

Partiremos neste momento para aspectos introdutórios da biografia musical do 

compositor, músico e professor Ivan Vilela. De início, em entrevista concedida ao 

pesquisador, Vilela fala sobre suas primeiras influências musicais: 

 

O meu interesse por música vem desde criança. Eu sou o mais novo de uma família 

de treze filhos. Crescemos em onze, na realidade. Quando eu nasci, dois já haviam 

morrido. Meus irmãos ouviam todo o tipo de música. Tinha um irmão que só ouvia 

música clássica, ele fazia engenharia em Itajubá, no comecinho dos anos de 1960. 

Tinha uma irmã beatlemaníaca. Tinha irmãos que ouviam muita música popular e 

música da contracultura dos EUA, Bob Dylan, Joan Baez, Joe Cocker. Então eu 

cresci nesse ambiente. Com onze anos eu pedi de presente um violão, pro meu pai. 

Estudei um pouco, mas efetivamente com 16 anos que eu nunca mais larguei da 

música.5    

 

O período que Ivan retrata nesse começo de entrevista é a década de 70. Nascido 

em Itajubá em 1962, numa família de classe média, suas primeiras influências serão 

preponderantes para sua trajetória futura.  

Como é sabido, as décadas de 60 e 70 têm muita importância na história da 

música popular brasileira. As agitações musicais, promovidas pelos festivais que eram 

transmitidos pela televisão, causaram grande entusiasmo na juventude urbana brasileira.  

Sobre o que propiciavam os festivais ainda em ascensão na década de 1960 e em decadência6 

na década seguinte, Marcos Napolitano escreve: 

                                                           
5 Entrevista concedida ao pesquisador, em Pindamonhangaba-SP no dia 18/12/2014. A íntegra está no Anexo I 

desta dissertação. 
6 Sobre a decadência dos Festivais da Canção na televisão, o professor Marcos Napolitano diz que “A partir de 

1969 os festivais entram em decadência, por vários motivos. Entre eles poderíamos destacar: a maior parte dos 

compositores mais famosos tinha ido para o exterior, compulsória ou voluntariamente, para escapar da repressão; 

as televisões começaram a investir em outros tipos de programas; a indústria fonográfica não precisava tanto dos 
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A identidade estava lastreada em determinada performance de palco e plateia que 

mimetizava a efervescência estudantil, ethos originário da MPB renovada. 

Obviamente, na relação do ouvinte com o fonograma gravado se colocavam outras 

mediações, outros comportamentos de escuta musical, que não dependiam de 

performances ao vivo. De qualquer forma, as performances dos festivais 

remontavam à tradição dos grandes espetáculos teatrais que impulsionaram o 

sucesso da MPB entre o público estudantil. Os festivais realizaram o elo, articulado 

a partir da linguagem da TV, entre a performance viva dos palcos e a audição 

privada dos discos. Além disso, eram um simulacro de participação popular e 

liberdade de expressão num momento em que o país mergulhava cada vez mais no 

autoritarismo político. (NAPOLITANO, 2007, p.93) 

 

Mesmo já em fase de decadência, o clima dos festivais foi importante na formação 

de Ivan Vilela. Além das músicas de protesto contra o regime ditatorial militar brasileiro da 

segunda metade da década de 60, encabeçadas por Geraldo Vandré e Chico Buarque, houve 

também as canções de protesto e folk do músico norte americano Bob Dylan, que exerceram 

influência sobre o violeiro. 

Sobre o assunto, a professora Santuza Naves escreve que no Newport Folk 

Festival, em 1965, o “templo sagrado” da música folclórica para os artistas e intelectuais de 

viés esquerdista, 

Dylan introduziu a guitarra elétrica e a batida do rock em seu som, despertando forte 

reação negativa por parte dos cultores da “autenticidade”. E foi também a partir 

desse momento que o discurso de Dylan passou a ser mais voltado para o presente 

concreto do que para um futuro utópico. (NAVES, 2010, p. 110) 

 

 O nosso pesquisado fazia a audição de canções que são consideradas marcantes 

na história da música internacional, tanto pelo seu papel revolucionário, em relação à estética, 

quanto pelo seu embate político. Isso servirá de influência para seu trabalho, visto que ele 

atravessará barreiras até então raramente ultrapassadas, no que tange à música de viola. 

Ainda nessa perspectiva, o músico completa: 

  

Sempre gostei de escutar muitas coisas diferentes. Historicamente, me influenciou 

demais a primeira geração do choro. Eu ouvia muito. Villa-Lobos eu ouvia 

exaustivamente, principalmente a obra para o violão. Eu tenho a impressão que pela 

via de Villa-Lobos, por afinidade veio toda a escola dele, como Edu Lobo, [Egberto] 

Gismonti, Dori Caymmi. Acabamos tendo ressonância com coisas que nos 

aproximamos. Não ouvia muito jazz. Eu ouvia muita coisa de música regional 

brasileira e depois do mundo quando começamos a ter acesso. Com uns 20 poucos 

anos comecei a trabalhar com música popular, que foi uma coisa que nunca mais 

larguei, que inclusive ficou muito presente na minha música. Eu ouvia muito rock, 

principalmente rock progressivo. E MPB de maneira geral. A MPB dos anos 60 e 70 

                                                                                                                                                                                     
festivais para sondar as preferências do público. A TV Record encerrou seu ciclo de festivais. O FIC [Festival 

Internacional da Canção] durou até 1972 e, apesar de já não ter o impacto dos anos 1960, revelou nomes 

importantes da música brasileira, como Beth Carvalho, Raul Seixas, Alceu Valença e Fagner.” (2007, p.93)  



 
 

22 
 

maciçamente e acho que foi essa a principal base da minha formação musical. Até 

por conta de tocar na noite.(VILELA apud SAYAD) 7   

 

Nesses seus dizeres, Ivan faz menção a Egberto Gismonti, o qual trouxe à música 

popular algumas experimentações e inovações estéticas, desde o estudo da música indígena no 

Brasil até mesmo a utilização de sintetizadores em instrumentos pouco explorados8. 

Visto isso e esmiuçando um pouco sobre a sua outra influência – a MPB da 

década de 60 e 70 – podemos perceber que Vilela destaca o trabalho do Clube da Esquina. A 

pesquisadora Santuza pondera sobre o grupo: 

 

Ainda que não chegasse a configurar-se como um movimento, o chamado Clube da 

Esquina foi uma tendência da música popular brasileira com características próprias. 

O grupo surgiu em Belo Horizonte, em torno de Milton Nascimento; seus principais 

nomes são Wagner Tiso, Fernando Brant, Toninho Horta, Beto Guedes, Tavinho 

Moura, Lô Borges e Marcio Borges. Carioca criado no interior de Minas, Milton 

teve uma formação musical eclética em que entraram o rock dos Beatles e ritmos 

hispânicos, música de igreja e temas folclóricos mineiros, além da bossa nova e o 

samba. Possuidor de uma das vozes mais marcantes entre os vocalistas masculinos 

de sua geração, destacou-se inicialmente no Festival Internacional da Canção de 

1967 como intérprete e autor (em parceria com Fernando Brant) de “Travessia”. Nos 

anos 70, Milton e seus companheiros de grupo gravaram uma série de álbuns bem 

recebidos pela crítica, que considerava suas melodias ricas e seus arranjos 

requintados. Os ritmos variados e letras que celebravam recantos de Minas 

evocavam um certo clima contracultural e ao mesmo tempo protestavam contra o 

momento político opressor que o pais atravessava. (NAVES, 2010, p.120-121) 

 

Esse é o caminho que elegemos para nos aprofundarmos na investigação sobre a 

obra de Vilela. Partindo do viés regional, principalmente influenciado pelo Clube da Esquina, 

o músico vai conhecer a viola. Assim, vejamos a importância do grupo mineiro para o 

violeiro: 

 

Eu já gostava de música mineira e talvez o Clube da Esquina tenha sido a coisa que 

eu mais escutei na adolescência. Os meus irmãos compravam todos os discos e eu 

tocava tudo no violão. Em 1992, junto com um amigo da faculdade, comecei a ouvir 

em casa. E o Clube da Esquina tinha ressonância. Depois fiz a consultoria musical 

do Portal deles. [...] Eu fiz os textos, elaborei as entrevistas dos artistas todos. [...] 

Então, fui mergulhando, principalmente por conta desse trabalho com o museu e por 

causa do Clube. Por ficar ouvindo as músicas, eu fui ficando mais impressionado 

com coisas que eu ainda não tinha sacado9. 

 

                                                           
7 Disponível em: http://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/ 

Acessado em 15/04/2014. Todas as falas seguintes do compositor foram retiradas desta entrevista. 
8 Ana Maria Bahiana dedica parte do livro Nada Será Como Antes: MPB anos 70 - 30 anos depois para 

descrever os trabalhos de Egberto Gismonti (BAHIANA, 2006, p.155-162) 
9 Disponível em: https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-

brasileira/ Acessado em 15/04/2014.  

http://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
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Nessa passagem, é possível notar que o músico se mostrou tão envolvido com o 

trabalho do Clube da Esquina, que passou a ser um pesquisador da sua trajetória. Por essa 

circunstância, em 1985, Ivan Vilela lançou seu primeiro LP de forma independente, chamado 

Hortelã. Nesse trabalho o músico, em conjunto com uma amiga instrumentista, Pricila 

Stephan, buscou trazer à tona o lirismo das canções mineiras através também de composições 

de alguns poetas sul-mineiros, como Gildes Bezerra e Fernando D’Andrea. É nesse LP que 

Vilela toca pela primeira vez, de forma tímida, a viola caipira. Ainda no que tange à sua 

formação musical, Ivan Vilela fala sobre seu instrumento: 

 

O violão eu aprendi sozinho. Perguntando. Ia amigos de irmão em casa e eu 

mostrava uma coisa ou outra. Eu fiz, no começo, algumas aulas de violão clássico. 

Aprendi a ler e tocava algumas coisas, algumas peças simples, mas isso com 11 

anos. Mas não era meu foco de interesse. No começo, eu mais compunha no violão 

do que tocava música dos outros. Compunha umas canções, isso pequeno ainda. 

Depois, já com 16 ou 17 anos, com turma de colegial, cursinho e amigos. Tinha um 

amigo ótimo violonista que me ajudou muito e tocava tudo do Milton Nascimento, 

aí ele foi me passando as coisas e a partir daí eu não larguei mais da música. De 

maneira com 26 anos eu fui começar uma faculdade de música.10. 

  

O violão, então, foi seu instrumento principal, e ao longo de seu aprendizado 

formal – visto que posteriormente Ivan Vilela vai para academia se graduar e especializar – o 

músico vai abandoná-lo e passar a ter como instrumento principal a viola. Ivan Vilela fez uma 

expedição de pesquisa de campo para se aprofundar no estudo sobre a cultura popular do 

interior do Brasil conjuntamente com o professor Carlos Rodrigues Brandão à região do vale 

do Urucuia em Minas Gerais. 

Como vimos anteriormente, a proximidade com a obra de Heitor Villa-Lobos será 

um dos momentos que fará com que o músico, ao longo da sua produção, flerte com a música 

de concerto, como no caso do disco Trilhas de 1994, indicado ao Prêmio Sharp11. Nesse 

trabalho, o violeiro atua com o Grupo Ânima e Trem de Corda, um trio formado por 

violão/viola, violino e violoncelo que toca do choro à música barroca. Tal fato é confirmando 

quando no disco Trilhas é gravado: Bachianas Brasileiras nº5 - Ária (Cantilena) de Heitor 

Villa-Lobos. Aproveitando esse ensejo, é válido partirmos para a “formação institucional” que 

acontece no final da década de 1980 e início dos anos 1990 para podemos entender quais 

                                                           
10  Entrevista concedida ao pesquisador, em Pindamonhangaba no dia 18/12/2014. A íntegra está no Anexo I 

desta dissertação. 
11 Prêmio Sharp foi um notório prêmio dado aos principais músicos que produziram obras substanciais para a 

música brasileira. Ao longo do trabalho será exposta com maior rigor tal premiação. 
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foram os caminhos percorridos pelo violeiro, entre a gravação do seu primeiro disco – Hortelã 

– em 1985 e o seu segundo – Paisagens – em 1998.  

Veremos que o seu flerte mais importante com a música de concerto se dará, 

principalmente na Universidade Estadual de Campinas com o professor José Eduardo 

Gramani. 

 

1.3 José Eduardo Gramani, Unicamp e o campo musical. 

No final da década de 1980, Ivan Vilela vai cursar Composição Musical na 

Universidade Estadual de Campinas. Nesse período, ele conhece o docente do departamento 

de Música da mesma universidade, além de teórico e compositor, José Eduardo Gramani12.  

Em entrevista concedida a mim, a cantora e musicista Ana Salvagni, disserta sobre o 

desempenho do professor dentro e fora da Universidade Estadual de Campinas: 

 

Acredito que na Unicamp ele era um professor muito querido pelos alunos, 

exatamente pela consistência do que ensinava, pelo conhecimento musical que tinha 

e pelos questionamentos que fazia. As produções musicais se davam fora da 

universidade, mas em grande parte por intermédio das relações profissionais e 

pessoais que se formavam lá. (SALVAGNI, 2014, p.194) 

 

José Eduardo Gramani foi responsável por estabelecer novos critérios e 

interpretações da rítmica através da subjetividade do músico executante. Assim, o teórico e 

professor “prezava o ensino de música como uma busca de soluções individuais para a 

aquisição técnica, através do desenvolvimento da consciência pessoal e física do músico” 

(FIAMMENGHI, 2008, p. 182). Para o docente era muito importante entender o músico 

através das suas particularidades e não tratá-lo com mais um executante do meio. Dessa 

forma, Gramani discorre sobre o seu método e o seu livro Rítmica Viva: 

 

                                                           
12 De acordo com o pesquisador e compositor Luiz Henrique Fiammenghi: “José Eduardo Gramani nasceu em 

Itapira, São Paulo, em 20 de março de 1944 e faleceu em Campinas em 1998. Músico talentoso, cedo rumou para 

São Paulo, onde teve aulas de violino com Moacir Del Picchia, atuando como músico profissional em diversas 

orquestras e grupos de câmara. Iniciou seu trabalho pedagógico na Fundação das Artes de São Caetano do Sul 

(FASCS), uma cidade industrial ao lado de São Paulo que, no início dos anos 70, instaurou uma escola de artes 

que foi durante muitos anos um modelo no gênero. Em 1975 foi convidado pelo maestro Benito Juarez para 

participar da renovação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, exercendo funções de destaque nesta 

instituição, como concertino, spalla e solista, até 1983. Neste ano, deixou a orquestra para se dedicar 

integralmente às suas atividades como professor de rítmica e percepção musical na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), e a atuação em grupos de câmaras diversos e, posteriormente, regente, compositor e 

arranjador.” (FIAMMENGHI, 2008, p.179) 
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[...] A busca do significado musical do ritmo... A busca de novas relações que 

permitam uma realização MUSICAL do ritmo e o afloramento da SENSIBILIDADE 

em equilíbrio com o racional... desenvolver uma visão do ritmo que ultrapasse o 

conceito de simples medida... RÍTMICA VIVA não é um livro de leitura rítmica... 

Não é um método e sim uma COLEÇÃO DE ESTÍMULOS à qual o músico deverá 

responder através de sua sensibilidade, fazendo intervir o racional apenas nas 

situações em que se apresentam dúvidas sobre a referência métrica (GRAMANI, 

2002, p.103 apud FIAMMENGHI, 2008, p.182) 

 

O método proposto por José Eduardo Gramani prioriza a emergência da 

sensibilidade do músico e a utilização da razão apenas em momentos pontuais. Essa sua teoria 

vinha em decorrência daquilo que Gramani presenciava nos ensinamentos musicais 

“tradicionais”: 

 

Não sabemos ensinar. Acreditamos nos métodos de ensino que nos passam e não nos 

preocupamos ao menos em verificar se algo poderia ser melhor. Ensinamos todos os 

alunos da mesma maneira, esquecendo que ainda resta (?) ao ser humano o 

privilégio de ter sua individualidade. Não aproveitamos esse fato; ao contrário: 

tentamos sempre fazer com que cada aluno se adapte ao geral, perdendo assim sua 

personalidade. (GRAMANI apud FIAMMENGHI, 2008, p.182-3) 

  

As palavras acima foram críticas aos ensinamentos da academia que o músico 

tentara desvencilhar-se. Assim, o autor conclui: 

 

Acredito que o problema maior seja o seguinte: os métodos de ensino preocupam-se 

muito com a “matéria” a ser ensinada e quase nada com o sujeito que se dispõe a 

aprendê-la... O correto seria conhecer o aluno, suas características de personalidade, 

seu repertório de informação, sua atitude perante a arte e a vida, perante a si próprio. 

Desse estudo poderia resultar uma base sólida para o professor orientá-lo no estudo 

de música. Sonho? Não sei. Talvez isso possa acontecer, inclusive em uma classe 

coletiva. É possível perceber muita coisa em uma pessoa se (sic) está preocupado 

com isso. Se não existe essa preocupação, nada se percebe (GRAMANI, 1996, p.83 

apud FIAMMENGHI, 2008, p.183) 

  

Damos essa atenção aos pensamentos do professor José Eduardo Gramani, pois 

ele será um importante personagem do campo musical constituído, principalmente, através da 

Universidade Estadual de Campinas. Na sua convivência nesse espaço acadêmico será 

cercado por alunos e amigos que trabalharão em contato direto ou indireto com nossos 

violeiros, como: Ana Salvagni, Luiz Henrique Fiammenghi, Ricardo Matsuda, Patrícia Gatti, 

Roberto Correa, Levi Ramiro, entre outros. Além dos grupos: Trem de Corda, Grupo Coral 

Latex, Grupo Ânima. Dessa forma: 

  

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se 

joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar 
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necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os actos dos 

produtores e as obras por eles produzidas e não, como geralmente se julga, reduzir 

ou destruir. (BOURDIEU, 1989, p.69) 

 

O intelectual Pierre Bourdieu nos ajuda a pensar esse campo simbólico que José 

Eduardo Gramani e os seus colegas e alunos – como Ivan Vilela e músicos que atuaram com 

Paulo Freire – constroem e a que pertencem, numa luta de conquistas e perdas. Assim, tal 

teoria aprofunda ainda mais a reflexão sobre o processo de constituição e ‘retradução’ do 

campo simbólico a que estamos nos referindo. 

O campo simbólico para Bourdieu é uma zona de relações entre grupos com 

distintos posicionamentos sociais cujo espaço está em disputa através de um jogo de poder. 

Ou seja, a relação entre os violeiros, músicos e José Eduardo Gramani constitui a construção 

desse espaço, assim os seus respectivos habitus são: 

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, 

de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 

diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas (BOURDIEU, 1983, 

p.65).   

 

Assim com objetivo de entender a formação musical dos violeiros, nos 

atentaremos nesse espaço, para como Gramani – importante personagem da música de 

concerto e popular – passou a exercer influência sobre, em maior medida, de Ivan Vilela e, em 

menor, Paulo Freire13. Assim, para nossa maior reflexão e compreensão dos termos que nos 

auxiliarão a compreender esse estudo, a pesquisadora Maria da Graça Jacintho Setton pontua 

sobre o conceito: 

 

Habitus não pode ser interpretado apenas como sinônimo de uma memória 

sedimentada e imutável; é também um sistema de disposição construído 

continuamente, aberto e constantemente sujeito a novas experiências. Pode ser visto 

como um estoque de disposições incorporadas, mas postas em prática a partir de 

estímulos conjunturais de um campo. É possível vê-lo, pois, como um sistema de 

disposição que predispõe à reflexão e uma certa consciência das práticas, se e à 

medida que um feixe de condições históricas permitir. (SETTON, 2002, p. 64-65) 

 

O conceito acima mostra a interação entre sujeito e sociedade numa relação 

dialética. Para melhor exemplificar o conceito de habitus e campo de Bourdieu tomaremos 

que estes têm uma relação de mão dupla, visto que a maior parte das ações dos agentes sociais 

é um produto de um encontro entre um habitus e um campo (SETTON, 2002). Ou seja, as 

                                                           
13 Vimos tal influência, anteriormente, na descrição sobre Paulo Freire. 
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práticas e as trajetórias sociais que os nossos violeiros percorreram não foram autônomas, no 

sentido de que eles mesmos escolheram com total consciência os seus caminhos, mas são 

produtos de uma interdependência entre o campo constituído e certa consciência condicionada 

ao meio social. Para isso, há correspondência entre as práticas individuais e as condições 

sociais de existência.  

É válido lembrar que tal perspectiva envolve de liberdade condicionada nas 

práticas dos indivíduos, isto é, o habitus está sempre se modificando e sendo construído de 

acordo com as novas situações da modernidade criando assim um novo panorama para o 

campo simbólico ao qual nossos violeiros pertencem.     

Em entrevista concedida a mim, Vilela fala sobre José Eduardo Gramani: 

 

Já o Gramani, a gente teve uma empatia de início. Talvez porque eu fosse um aluno 

um pouco mais velho do que a média. Eu entrei com 26 para 27 anos na escola. Isso 

foi em 1989. No final de 1990, a gente já sentava junto para tocar na casa dele, tocar 

bandolim e violão, tocar choro. Ele tocava bandolim também. No final de 1991 ele 

me convidou para mudar na casa dele. Ele morava numa chácara e tinha uma 

casinha de fundo, que era uma casinha com dois quartos e banheiro. E aí ele falou: 

“você não quer vir morar aqui? Pra gente ficar mais perto?” Nessa época eu tinha 

proposto para duas amigas a Heloisa Meirelles e a Rosângela Zamboni de montar 

um trio. Era um trio de violão, violoncelo e violino. E o primeiro arranjo que eu 

escrevi, a Rosângela falou: “olha eu não vou dar conta de tocar essas coisas, eu 

estou muito iniciante”. E nisso o Gramani tinha me procurado. Isso foi no começo 

do ano de 1991. No final de 1990, o Gramani tinha me procurado e falado: “olha eu 

to querendo começar a tocar em bar. Eu não aguento mais a vida de professor e 

regente em Londrina toda semana, então vamos começar a tocar choro?” e eu disse: 

“vamos”. Aí na recusa da Rosângela eu cheguei para o Gramani e falei: “o Gramani, 

eu to montando um trio com a Heloisa e era a Rosângela, mas ela não está dando 

conta, você não quer tocar o violino não?” Aí ele falou: “mas nós vamos fazer o 

nosso trabalho de bandolim e violão”. Ele não tinha nem ideia do que era esse trio. 

Eu falei: “vamos fazer”. Fizemos um ensaio, ele viu como é que era, passado uma 

semana ele chegou com dois arranjos. O Gramani era uma usina de produzir arranjo 

e cada arranjo que eu fazia a cada três ou quatro meses, ele fazia dez arranjos. Era 

impressionante. E o Trem deu muito certo. O Trem, que era ideia minha na época, 

que foi uma época nos anos 1980 que tinham linguagens camerísticas na música 

popular. Quando Ney Matogrosso grava com Raphael Rabello, o Chacal e o Paulo 

Moura. Começa a ter formações menores. Eu falei: “esse trio vai viver de 

acompanhar grandes cantores.” E o trio foi um sucesso. O Trem de Corda a gente 

chegava a fazer 60 shows no ano. Cinco shows por mês.14  

   

Podemos perceber pela fala de Vilela que o docente da Unicamp tinha uma 

capacidade muito grande em transitar pelos ambientes musicais eruditos e populares. Assim, 

vemos que a sua estadia de Vilela na casa do professor fez com que os dois se aproximassem 

e começassem a trabalhar juntos, tanto no Trem de Corda como no Grupo Ânima.  

                                                           
14 Entrevista concedida ao pesquisador, em Pindamonhangaba no dia 18/12/2014. A íntegra está no Anexo I 

desta dissertação. 
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Percebemos dessa forma, através da sua explanação, a transição entre erudito e 

popular pelo violeiro Ivan Vilela, influenciado principalmente por Gramani e os grupos dos 

quais participava, além da sua opção pelo viés de formação erudita que buscasse a música 

brasileira. A participação de Vilela no Grupo Ânima também foi fundamental: 

 

O Ânima foi o seguinte, eu morava com Gramani e o grupo ensaiava lá. Era um 

grupo bissexto. Eles se encontravam para tocarem duas vezes por ano. Era só música 

medieval, no máximo renascença (nos primórdios). Ele me convidou para tocar lá e 

eu não aceitei, pois não sabia nada de música medieval. E ele disse: “- Por isso 

mesmo. Você sabe um monte de coisas que não sabemos. Toca viola, você conhece 

música folclórica”. Ele anteviu que era a saída para o grupo ficar diferente. Então, 

foi muito legal porque ele foi me instigando. 

O Zé [Gramani] nasceu em Itapira, que é de uma tradição de congado 

poderosíssima. Os congados de lá eram uma festa a parte. Então, ele cresceu nesse 

meio, mas partiu para a música erudita muito cedo. Acho que a nossa convivência 

fez ele retomar o gosto pelo popular. Foi quando ele começou a tocar as rabecas. 

Iniciar a pesquisa dele e foi o que mais marcou a carreira dele. E no Ânima 

aconteceu o seguinte: eu ou ele que fazíamos as espinhas dorsais dos arranjos, que 

na maioria eram coletivos. Na realidade, os outros músicos eram mais eruditos, ou 

melhor, a formação da música erudita que nós temos, que é mais européia, não 

contempla o compositor e, sim, o intérprete. Ela é especializada em formar grandes 

intérpretes, mas não compositores, que é um eleito de Deus que vai estudar à parte. 

Inclusive isso é uma coisa que peguei na construção dessa metodologia brasileira, 

somos criativos por natureza, então estimulamos isso desse jeito. Eu ensino viola 

assim. O quarto lugar do Prêmio Syngenta deste ano, foi um cara que aprendeu a 

tocar viola desse jeito.  

Eu fiquei sete anos no Ânima. De 1992 a 1999. Depois que o Zé morreu ficou meio 

insustentável. Tinha uma briga de ego muito grande. Depois entrou o Paulo [Freire], 

mas não aguentou e saiu. Agora entrou o santo [Ricardo] Matsuda. Ele é a 

reencarnação do Buda na Terra... É incrível. Ele não saiu, mas fez uma coisa 

sensacional. O grupo está fazendo psicodrama. Tinha uns problemas lá. Os violeiros 

entravam e saiam. Agora, está o grupo inteiro fazendo psicodrama para ver se 

resolve essas questões internas.  

Acho que essa cara que o Anima tem hoje, fomos eu e o Zé que demos. Não estou 

chamando pra mim nada que não seja meu. Olhando o grupo, é o que acho. Esse 

viés (sic) de leituras de World Music que eles fazem, foi a cara que demos ao grupo 

enquanto estávamos lá.15 
 

 Em entrevista concedida a mim, o violeiro completa sobre sua participação no 

Grupo Ânima:  

  

O Ânima era absolutamente erudito, e era erudito no mau sentido ainda. Eram 

músicos brasileiros que não conheciam o Brasil. Assim como vários músicos 

eruditos do Brasil. Gente que estuda com a cabeça europeia e não percebe o que tem 

na sua volta. Eram grandes músicos, todos tocavam muito bem os seus instrumentos. 

No caso de alguns, tinham conhecimento profundo de música medieval, mas tinha 

um desconhecimento profundo de música brasileira. Inclusive teve até um certo 

embate no grupo que era sempre o Gramani quem diluía as coisas. Porque o 

Gramani tinha uma força dentro do grupo que não era uma força de autoridade. Era 

de mérito mesmo. Então, quando o Gramani falava, todo mundo parava e pensava 

                                                           
15 Disponível em: https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-

brasileira/ Acessado em 15/04/2014. 

https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
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duas vezes, porque vindo dele tinha importância. Era por mérito, o cara tinha uma 

estrada que a gente não tinha. Um bom senso e muito humilde, era um cara muito 

legal. Então começou a criar certa tensão porque o Ânima tinha dois arranjadores. 

Eram seis pessoas e dois arranjadores. Depois ficaram sete, quando o Gramani ficou 

doente, entrou o Fiaminghi na rabeca. Mas eram dois arranjadores: era o Gramani e 

eu. Raríssimas vezes, nós fazíamos o arranjo inteiro. Normalmente nós fazíamos a 

espinha dorsal do arranjo. Foi o que o pessoal do Clube da Esquina chamava de 

arranjo de base. Os arranjos de base quem fazia era nós dois.16   

 

Ivan Vilela como compositor e arranjador do Grupo Ânima chama para si as 

escolhas musicais que o grupo realizou ao longo da sua estadia lá. A busca do violeiro foi na 

construção de algo que contemple a forma criativa do brasileiro, principalmente na 

composição e atravessando campos musicais distintos. Dessa forma, podemos entender como 

se deu, de forma concisa, a formação do grupo Ânima. Tanto Gramani como Ivan Vilela além 

de constituírem tal espaço, também sofreram interferências dos outros músicos, foram de 

forma permanente construindo e “sendo construídos” ao longo dessas proximidades musicais. 

 Devido a essas explanações sobre a biografia de Vilela, temos que atentar para 

possíveis construções deterministas que os “biografados”, no caso os violeiros Paulo Freire e 

Ivan Vilela, estão sujeitos, visto que eles buscam dar uma sequência inteligível para as suas 

ações e caminhos percorridos ao longo das suas respectivas histórias. (BOURDIEU, 1996) 

Com isso, daremos sequência à contextualização histórica pela qual os músicos perpassaram 

nos anos iniciais de sua carreira. 

 De fato, José Eduardo Gramani foi um estudioso da rabeca como instrumento e 

participou ativamente da construção da trajetória musical de alguns violeiros. Além de 

participar de alguns grupos, dividir residência e outros projetos com Ivan Vilela, Gramani 

dirigiu, em conjunto com o violeiro, o disco Crisálida – selo Viola Correa – de 1996 de 

Roberto Corrêa, além de participar – tocando rabeca – do disco Maracanãs de Levi Ramiro 

em 1997. Então, em meados dos anos 1990, a parceria entre Ivan Vilela e José Eduardo 

Gramani foi muito importante para alguns violeiros. É válido notar que a construção desse 

campo e esse intercâmbio com esses músicos se dão antes da gravação do disco Paisagens, de 

Ivan Vilela, de 1998. 

   Já o violeiro Paulo Freire também participou da construção desse campo musical, 

porém não tão de forma intensa quanto Vilela. A sua entrada no Grupo Ânima, em 1999, 

resultou na gravação do disco Especiarias. Assim, Ana Salvagni descreve que Freire teve 

                                                           
16 Entrevista concedida ao pesquisador, em Pindamonhangaba no dia 18/12/2014. A íntegra está no Anexo I 

desta dissertação. 
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proximidade com o trabalho de Gramani de forma intermediária e nada muito específico, 

através de músicos que trabalharam ativamente com o professor:  

 

Através do contato e do trabalho com os outros integrantes do Ânima (na época, 

Valéria Bittar, Luis Fiaminghi, Dalga Larrondo, Patrícia Gatti e Isa Taube), Paulo 

Freire pode perceber o traço musical e conceitual marcante de José Eduardo 

Gramani. (SALVAGNI, 2014)      

 

Ainda nessa perspectiva, um dos encontros entre Paulo Freire e José Eduardo 

Gramani aconteceu por intermédio de Ivan Vilela, como diz Salvagni: 

 

Começou com Ivan Vilela, que apresentou o trabalho do Paulo a mim e ao Gramani. 

Depois houve uma apresentação “histórica” em Campinas, reunindo Roberto Correa, 

Pereira da Viola, Ivan Vilela, Braz da Viola e Paulo Freire, e durante a permanência 

deles em Campinas, houve um contato próximo entre os violeiros e Gramani. Mais 

tarde, fiz uma participação, junto com Gramani, em um show do Paulo em 

Campinas. E, mais tarde ainda, nos casamos e formamos um duo de voz e viola, que 

dura ainda hoje17. 

  

O docente Gramani foi o ponto de encontro, ainda na década de 1990, para os 

violeiros Paulo Freire e Ivan Vilela. Apesar dos seus trabalhos serem bastante distintos, as 

suas carreiras passaram por momentos parecidos, principalmente no que tange a convivência 

com alguns músicos e grupos, como: Grupo Anima – mesmo estando em momentos 

diferentes no grupo –, parceria com Ana Salvagni, Levi Ramiro, Roberto Corrêa, entre outros. 

Porém é nítido no seu trabalho que Paulo preferiu a carreira mais próxima da “contação” de 

histórias, do estreito laço entre crianças e violeiro, além de sua principal influência ser o 

nordeste de Minas Gerias. O violeiro discorre sobre o seu período no Grupo Ânima: 

 

Quando eu morava lá na França, eu trabalhava num grupo brasileiro que a gente 

rodava muito por lá [Europa] e pelo norte da África também. Depois quando eu 

entrei no Grupo Anima a gente fez muitas apresentações nos EUA. Então tem o lado 

bom, que você tem todas as condições técnicas para se apresentar, mas tem o lado 

ruim que eu não consigo contar histórias nesses lugares. (FREIRE, 2014, p.156) 

 

Para o violeiro paulistano foi muito importante seu período no Grupo Ânima, 

porém ele acreditava que a proximidade dele com o público seria maior principalmente 

através dos causos e histórias. Assim, começa a tornar-se notória a distinção de caminhos 

entre os dois violeiros. 

                                                           
17 Entrevista realizada pelo autor com Ana Salvagni, por email, em 28/11/2014. A íntegra está no Anexo III desta 

dissertação. 
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Já Ivan Vilela, partiu para a proximidade com a música de concerto, uma 

produção mais acadêmica, como iremos esmiuçar na nossa pesquisa. Esse estreitamento direto 

com José Eduardo Gramani no início da sua carreira como violeiro foi fundamental para 

percebermos que Ivan Vilela viria tornar-se um músico mais próximo a apresentações 

camerísticas, ou seja, o músico vai prezar por uma música de caráter mais formal. Além da 

sua graduação e pós-graduação na academia que formalizarão ainda mais esta perspectiva. 

Dessa forma, é de suma importância analisar o porquê da escolha desses dois 

músicos pela viola caipira e como eles flertaram com a música popular brasileira. No início de 

suas trajetórias, nenhum dos dois músicos – tanto Paulo Freire como Ivan Vilela – mostraram 

dentre as suas influências os artistas do segmento sertanejo ou caipira. 

 

1.4 Paulo Freire: enveredando na viola. 

No período de aprendizagem e formação dos dois músicos, o Brasil vivia um 

momento cultural intenso, movido por experimentalismos musicais, os quais estavam 

inseridos na grande indústria fonográfica. Anos mais tarde, principalmente nas décadas de 

1970 e 1980 há a consolidação da indústria fonográfica brasileira18. Tal fato se dá devido ao 

processo de expansão e desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, a partir de 

1964, pelo governo militar.  

O desenvolvimento e crescimento do mercado de bens culturais estão, na maioria 

das vezes, vinculados aos setores de bens de consumo. Com as mudanças sugeridas no 

desenvolvimento forjado pelo governo militar, a indústria cultural apoiou-se nas novas 

estruturas, como a fonográfica, a publicidade e, sobretudo a televisão (DIAS, 2000).  

Essa discussão sobre a produção e a cena fonográfica desse período será 

desenvolvida no capítulo seguinte. No entanto, nos fixaremos em mostrar, no momento, 

aquilo que estava sendo produzido no Brasil, de modo geral, no período das primeiras 

audições de Paulo Freire e Ivan Vilela.  

Para isso, a socióloga Márcia Tosta Dias escreve: 

 

Consolidado o poder da grande transnacional do disco no país, a MPB passou a 

dividir espaço tanto com segmentos já constituídos, tais como o regional e o 

sertanejo e outros emergentes. Assim, em termos de música brasileira, podíamos 

encontrar no mercado de discos, no final dos anos 70, músicos como os do pessoal 

                                                           
18 Márcia Tosta Dias discute a fundo a indústria fonográfica desse período em seu livro “Os Donos da Voz”, 

Editora Boitempo, 2000. 
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do Ceará (Elba Ramalho, Zé Ramalho, Alceu Valença, etc); tímida produção de rock 

(Mutantes, Rita Lee, O Terça, Casa das Máquinas); samba (o sambão-jóia, de 

Antonio Carlos e Jocafi, Luís Airão, Benito di Paula e os tipos-ideais do atual 

pagode, os Originais do Samba) e grande fatia da música popular “romântica” 

(Wanderley Cardoso, Odair José, Paulo Sérgio e tantos outros) (DIAS, 2000, p.75-

76). 

  

As referências brasileiras citadas, tanto por Paulo quanto por Ivan, faziam parte 

dos segmentos que estavam à disposição no mercado. Na segunda metade da década de 7019, 

surge um novo violeiro com uma nova forma de empregar a viola caipira nas suas 

composições: seu nome é Renato Andrade20. 

O mineiro Renato Andrade, como veremos posteriormente, será uma influência 

sonora para os dois pesquisados. Assim, Freire e Vilela, apesar das suas diferenciações, tomam 

como referência o trabalho do violeiro de Minas Gerais.  

Quando o pesquisador Vinicius Pereira diz “conjugando uma técnica de execução 

sofisticada com procedimentos estéticos e criativos, que perpassam a música caipira, a música 

popular e a música de concerto” (2011, p.1), tais características também remetem aos 

violeiros aqui propostos, salvo as singularidades dos três trabalhos. Mas tal observação serve 

para nos mostrar que o mineiro de Abaeté inaugurava uma nova forma de produzir música 

utilizando a viola caipira, não mais sintonizada no sertanejo melancólico e super dramático, 

ou mesmo cômico.  

Dessa forma, sobre o primeiro contato com a viola, Paulo Freire diz em entrevista: 

 

Quando chegamos ali [no vale do Urucuia em Minas Gerais], encontramos um 

mundo fascinante, os violeiros com sua técnica de dois dedos, o indicador indo para 

baixo e para cima... Conheci o seu Manoel de Oliveira, o mestre Manelim, e outros 

violeiros, e achei que precisava, de uma certa forma, desaprender o que tinha 

aprendido e aprender outra coisa, mudar a técnica para poder usar a viola como viola 

mesmo, incluindo observar a natureza e trazer para dentro da viola, como eles 

contando histórias de bicho e tocando histórias de bicho... Enfim, era tentar esquecer 

a técnica de violão para entrar no mundo da viola. (FREIRE apud TAUBKIN, 2011, 

p.101-2)  

 

E continua, quando é perguntado sobre como pagava os ensinamentos do seu 

mestre Seu Manelim: 

 

Trocava por minha estada na casa dele, e o Manelim me ensinava. Ou eu aprendia, 

porque ele tocava e eu tentava imitar... Acho que essa lida na roça é um grande 

                                                           
19 Primeiro LP produzido por Renato Andrade chama-se A Fantástica Viola de Renato Andrade, Chantecler, 

1977. (PEREIRA, 2011 p.14) 
20 PEREIRA, Vinícius Muniz. Entre o Sertão e a Sala de Concerto: um estudo da obra de Renato Andrade. 

Dissertação de mestrado em música, Unicamp, Campinas, 2011. 
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aprendizado para o instrumento, estar junto, convivendo, acordando, dormindo, 

morando na casa dele e convivendo com os filhos, isso tudo acabava influenciando a 

música, ficar perto, grudar nos mestres, ouvir as histórias de viola e de pacto... A 

gente ficava na vila de Porto de Manga21e ia para outros lugares, onde havia uma 

folia22, onde sabia que tinha um violeiro, uma história de diabo, a gente ia rodando e 

voltava sempre para esse lugar... (FREIRE apud TAUBKIN, 2011, p.102-3). 

 

O sertão em seu convívio integral facilitou para que Paulo Freire viesse a estudar 

e pesquisar a música que tem como base o instrumental de viola. O trabalho, ou a lida na roça, 

e a comunhão com a natureza ajudaram-no a incrementar sua técnica sonora. A participação 

em folias de reis e festas típicas da região fez com que ele conhecesse a variedade de ritmos e 

danças de que a população local participava. 

O aprofundamento do instrumentista na cultura popular foi muito grande, e 

através desse convívio, acabou fazendo uma pesquisa, não só sobre a música, mas também 

sobre a cultura daquele povo que serviu de inspiração para seu trabalho.  

Sobre o convívio diário no sertão, Paulo Freire relata: 

 

A gente fazia questão de viver como eles. Não tínhamos nenhuma regalia. Saíamos 

nas folias com eles, comendo o que eles comiam e dormindo até em condições 

piores; muitas vezes, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha 

banheiro, não tinha nada. Quando reencontro as pessoas de lá, sinto que isso 

realmente nos aproximou muito. 

Levamos pouco dinheiro, bem pouco mesmo... Nossa base era em Porto de Manga, 

em uma casa emprestada, e trabalhávamos. Eu, por exemplo, fiquei um bom tempo 

na casa do seu Manoel, trabalhava na roça com ele. (FREIRE apud TAUBKIN, 

2011, p.102) 

 

Destarte, sua ida para o sertão mineiro – Vale do Urucuia, pertencente ao Vale do 

Jequitinhonha – não foi mero acaso. Após frequentar alguns meses de faculdade, o paulistano 

Paulo Freire não se contentou com o curso de jornalismo da Faculdade Armando Alves 

Penteado (FAAP). Incentivado pelo pai, Roberto Freire, o compositor decidiu largá-la e criar 

um grupo de estudos. Conta ele: 

 

Meu pai e a equipe da revista Realidade e O Bondinho, principalmente o Serjão, 

Sérgio de Souza, e o Narciso Kalili também. Eles me incentivavam muito a escrever, 

mais ainda do que a tocar. Eu tinha mais incentivo de gente mais velha, que eu 

respeitava, na área da literatura do que na musical. Musicalmente, o incentivo veio 

mais do pessoal da mesma idade. Enfim, quando entrei na faculdade, achei aquilo 

tudo muito chato, então saí, e com alguns amigos do Bigode, o João de Bruçó, o 

Anthony Cleaver, o Rodolfo Stroeter, Adriano Busko, junto com o Serjão, 

                                                           
21 Porto de Manga fica localizado no norte do estado de Minas Gerais. 
22 Sobre as Folias de Reis em Urucuia, Minas Gerais ver a tese de doutorado Os Giros Sagrados: um estudo 

etnográfico sobre as folias em Urucuia, MG. de Luzimar Paulo Pereira, em Antropologia, pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2009. 
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formamos um grupo de estudos, para suprir a falta de uma faculdade. A gente 

contava com os amigos do Bigode, com o Gabriel Romero, o próprio Sérgio de 

Souza, o Newton Carlos... Enfim, a gente encontrava com muita gente, e cada um 

falava sobre uma área diversa, rádio, televisão, tudo, e indicava muitos livros. 

(FREIRE apud TAUBKIN, 2011, p.100) 

 

Dentre esses livros, leram Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa que será 

fundamental na vida musical e literária de Freire. Sobre sua ida ao Vale do Urucuia 

influenciada pelo livro, o autor completa: 

 

(...) Na orelha do Grande Sertão tinha um mapinha, feito pelo Poty, que era o 

caminho do Riobaldo23, e a gente mergulhou nisso: vamos para o Urucuia, o lugar 

de que o Guimarães falava tanto. Fomos então primeiro para Recife. O Bigode 

conseguiu um encontro com o Ariano Suassuna24; na época o Armorial estava em 

evidência, com aquele trabalho de pesquisa de campo muito forte. Conversamos 

com o [Antonio] Madureira25, com o Suassuna, e eles disseram para a gente entrar 

para o sertão mesmo, fosse onde fosse, qualquer lugar que não tivesse luz elétrica, 

que tivesse uma cultura forte, se andasse cem quilômetros para a frente, em qualquer 

direção, ia ter uma coisa muito diferente... “Vocês têm que ir para o meio do Brasil, 

se afundar, ir para os grotões, lá vão encontrar coisa boa (FREIRE apud TAUBKIN, 

2011.p.101). 

 

A chegada ao Vale do Urucuia deu-se no final da década de 70, especificamente 

em 1978. Após encontrar-se com Ariano Suassuna e o pessoal do Movimento Armorial, Paulo 

Freire e seus amigos sentiram-se motivados a conhecer a cultura sertaneja. Nesse embarque 

ao aprendizado, o violeiro ficou no sertão mineiro por aproximadamente dois anos, onde 

passou a conviver com o cotidiano da população local. Esse momento tornou-se ímpar em sua 

trajetória, pois essa experiência serviu de inspiração e influência para seus discos e livros, 

visto que ao longo da sua produção a referência ao livro Grande Sertão: Veredas de 

Guimarães Rosa e ao local em que se passa o livro – Vale do Urucuia – é frequente.  

Analisamos aspectos das biografias dos músicos para que conseguíssemos buscar 

referências em suas obras musicais. No entanto, sabemos que as suas histórias de vida não são 

objetos deslocados no tempo, mas estão vinculadas às estruturas sociais e temporais. Assim 

“uma vida é inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual 

concebida como uma história e o relato dessa história.” (BOURDIEU, 1996, p.183) Porém, 

                                                           
23 Riobaldo é o principal personagem do livro Grande Sertão: Veredas de 1956 de João Guimarães Rosa. 
24 Ariano Suassuna é um importante intelectual brasileiro, idealizador do Movimento Armorial cuja ideia era 

pesquisar e orientar vários tipos de expressões artísticas: música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema, 

dentre outras. “O princípio do Movimento Armorial é, segundo Suassuna, realizar uma “arte brasileira erudita a 

partir das raízes populares da nossa cultura”, o que bem define sua postura não só como artista, mas também, 

como veremos em tempos posteriores, homem ligado a políticas culturais. (RESENDE, 2005, p.12) 
25 Antonio Madureira conjuntamente com Ariano Suassuna, Francisco Brennand, Raimundo Carrero, Gilvan 

Samico, Géber Accioly foram os idealizadores do Movimento Armorial. (RESENDE, 2005) 
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temos em mente que os relatos das suas vidas constituem um todo. Pierre Bourdieu em seu 

texto A Ilusão Biográfica chama a atenção para o fato: 

 

O relato, seja ele biográfico ou autobiográfico, como o do investigado que “se 

entrega” a um investigador, propõe acontecimentos que, sem terem desenrolado 

sempre em sua estrita sucessão cronológica (quem já coligiu histórias de vida sabe 

que os investigados perdem constantemente o fio da estrita sucessão do calendário), 

tendem ou pretendem organizar-se sem sequências ordenadas segundo relações 

inteligíveis. (BOURDIEU, 1996, p.184) 

 

 Portanto sabemos que os acontecimentos descritos em uma biografia procuram 

dar sentido àquilo que o autor propõe como final, e dessa forma, não necessariamente, tende a 

seguir impreterivelmente a ordem cronológica do calendário como se fosse uma sucessão de 

fatos isolados. O autor completa: 

 

Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no 

espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da 

estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em jogo no 

campo considerado. O sentido dos movimentos que conduzem de uma posição a 

outra (de um posto profissional a outro, de uma editora a outra, de uma diocese a 

outra etc.) evidentemente se define na relação objetiva entre o sentido e o valor, no 

momento considerado, dessas posições num espaço orientado. O que equivale a 

dizer que não podemos compreender uma trajetória (isto é, o envelhecimento social 

que, embora o acompanhe de forma inevitável, é independente do envelhecimento 

biológico) sem que tenhamos previamente construídos os estados sucessivos do 

campo no qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que 

uniram o agente considerado – pelo menos em certo número de estados pertinentes – 

ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados com o 

mesmo espaço dos possíveis. Essa construção prévia também é a condição de 

qualquer avaliação rigorosa do que podemos chamar de superfície social, como 

descrição rigorosa da personalidade designada pelo nome próprio, isto é, pelo 

conjunto das posições simultaneamente ocupadas num dado momento por uma 

individualidade biológica socialmente instituída e que age como suporte de um 

conjunto de atributos e atribuições que lhe permitem intervir como agentes 

eficientes em diferentes campos. (BOURDIEU, 1996, p.190) 

 

 Por fim, sabemos então que os acontecimentos – habitus – na vida dos nossos 

violeiros aqui pesquisados não acontecem com autonomia das estruturas sociais, políticas e 

culturais. Suas atitudes e escolhas são baseadas no que está acontecendo à sua volta.  

 Como estamos trabalhando com os seus relatos históricos pessoais através das 

suas entrevistas, então não podemos desconsiderar o auxílio da teoria da história e da 

memória. Assim, sabemos que os relatos da memória necessariamente precisam ser pensados 

e analisados pelo historiador, visto que a memória humana pode nos levar a uma série de 

equívocos. Dessa forma, levemos em consideração que a memória e o esquecimento são 

“níveis intermediários” entre a experiência temporal humana e a operação narrativa 
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(RICOEUR, 2007). Considerando isto, podemos concluir que os relatos provindos da 

memória do biografado devem ser confrontados com outras fontes para que nossa 

interpretação do passado seja o mais verossímil possível, e assim evitarmos equívocos 

históricos. 

Julgamos necessário falar da importância histórica do livro Grande Sertão: Veredas, 

casando o contexto histórico com a trajetória de Paulo Freire, uma vez que o livro traz uma 

discussão importante sobre o tema sertão, e com isso, o músico fará, apesar das suas 

singularidades, uma apropriação desse debate para suas músicas e textos. Além disso, é 

importante fazermos uma discussão com relação aos dois gêneros utilizados por nós para 

tentarmos dar sequência aos fatos que cercaram as biografias dos violeiros. 

        

1.5 Grande Sertão: Veredas, contexto histórico. 

Os anos cinquenta do século passado foram um período importante no que tange 

ao desenvolvimento social, cultural, econômico e político brasileiro. Marcado por uma série 

de acontecimentos que vão desde a criação da bossa nova, passando pelo desenvolvimentismo 

econômico promovido por Juscelino Kubitschek até as obras literárias e acadêmicas, como 

Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa26 e Os Parceiros do Rio Bonito de Antonio 

Candido27. 

Analisando profundamente as influências culturais de Freire e Vilela, nos 

deparamos, sem muito espanto, com a escolha dessas duas obras que retrataram uma nova 

perspectiva sobre o interior do Brasil nos anos cinquenta.  

                                                           
26 “João Guimarães Rosa (Cordisburgo, M. Gerais, 1908 – Rio de Janeiro, 1967). Filho de um pequeno 

comerciante estabelecido na zona pastoril centro-norte de Minas, aprendeu as primeiras letras na cidade natal. 

Fez o curso secundário em Belo Horizonte revelando-se desde cedo apaixonado pela natureza e por línguas. 

Cursou Medicina e, formado, exerceu a profissão em cidades do interior mineiro (Itaúna, Barbacena). Nesse 

período estudou sozinho alemão e russo. Em 1934, fez concurso para o ministério do Exterior. Ingressando na 

carreira diplomática, serviu como cônsul-adjunto em Hamburgo, sendo internado em Baden-Baden quando o 

Brasil declarou guerra à Alemanha. Foi secretário de embaixada em Bogotá e conselheiro diplomático em Paris. 

De volta ao Brasil ascendeu a ministro (1958). Um dos seus últimos encargos profissionais foi a chefia do 

Serviço de Demarcação de Fronteiras que o levou a tratar casos espinhosos como o do Pico da Neblina e o de 

Sete Quedas.   Da sua carreira de escritor, em grande parte afastado da vida literária, só obteve o reconhecimento 

geral a partir de 1956, quando saíram Grande Sertão: Veredas e Corpo de Baile. Mas publicadas estas obras, o 

reconhecimento cresceu a ponto de melhor chamar-se de glória. Há traduções de suas obras para o francês, o 

italiano, o espanhol, o inglês e o alemão. G. Rosa faleceu de enfarte, aos cinquenta e nove anos, três dias depois 

de admitido solenemente à Academia Brasileira de Letras.” (BOSI, 1994, p.428-9) 
27 Antonio Candido (Rio de Janeiro, 24 de julho de 1918) é um sociólogo, professor universitário, literato e 

crítico literário. Possui uma obra extensa respeitada nas principais universidades brasileiras. Professor emérito da 

USP e UNESP, doutor honoris causa da Unicamp. Comentários sobre o sociólogo ver: (BOSI, 1994) 
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Como vimos atrás, a partir da leitura da obra de João Guimarães Rosa, o violeiro e 

escritor Paulo Freire, em conjunto com um grupo de amigos, resolveu adentrar o sertão para 

tentar entender e estudar essa cultura. Como o livro de Rosa foi preponderante para essa 

tomada de decisão, achamos necessário falar sobre essa obra, numa perspectiva histórica, para 

entender essa influência literária sobre a carreira de Paulo Freire e, em menor medida, na de 

Ivan Vilela. 

Com isso, elegemos alguns autores que tratam numa perspectiva histórica e 

sociológica o referido texto, para tentarmos introduzi-lo em nosso estudo de maneira concisa 

e relevante, como Alfredo Bosi (1994), Willi Bolle (2004), dentre outros que oportunamente 

aparecerão no decorrer do texto. 

A década de cinquenta, como dito acima, foi um período marcado pela política 

desenvolvimentista, tendo como meta a modernização a qualquer custo, onde havia um 

projeto de identidade nacional em torno das elites urbanas – baseado no seu contexto cultural 

e social, e por fim, a discussão do social em torno da tradição versus modernização. Esse é um 

período de transição determinante na história brasileira, visto que também é o período que 

precede o Golpe Militar de 1964, o qual vai abolir as liberdades individuais e políticas. 

Esse período conflituoso é mostrado com maestria no texto de Lúcia Lippi de 

Oliveira: A Redescoberta do Brasil nos anos 1950: Entre o Projeto Político e o Rigor 

Acadêmico (2000), em que há uma análise sobre essa década e o que ela representou para o 

Brasil nos anos posteriores. 

O Grande Sertão: Veredas, lançado em 1956, trás uma nova interpretação sobre o 

sertão brasileiro. De acordo com Maria Amélia Alencar (2012), o seu lançamento é um marco 

da maturidade da literatura brasileira, pois além da forma singular como Guimarães Rosa 

trabalha com a escritura, o sertão passa a ocupar o lugar central da narrativa.  

O sertão deixa de ser apenas o lugar geográfico e passa a ser centro de uma 

discussão sobre o que ele representa como espaço de convívio social, político, cultural e 

econômico. Rosa consegue superar a visão romântica de sertão, pois não há, nesse livro, um 

sertão cheio de valores, onde há a tradição intocada, um local “puro”, uma paisagem estável, 

mas sim um diálogo com o processo de modernização que tentavam implantar no Brasil. E 

esse local passa então a ser uma “zona fronteiriça, entre-lugar onde culturas diversas entram 

em contato a partir do movimento constante de seus habitantes” (ALENCAR, 2012, p.103). 
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Nesse marco histórico da literatura nacional, o sertanejo toma o lugar de fala. 

Guimarães Rosa utiliza uma fala-cantada, dando voz ao sertanejo. O professor Alfredo Bosi 

comenta sobre o modo de escrever de Rosa: 

 

Toda voltada para as forças virtuais da linguagem, a escritura de Guimarães Rosa 

procede abolindo intencionalmente as fronteiras entre narrativa e lírica, distinção 

batida e didática, que se tornou, porém, de uso embaraçante para a abordagem do 

romance moderno, Grande Sertão: Veredas e as novelas de Corpo de Baile incluem 

e revitalizam recursos da expressão poética: células rítmicas, aliterações, 

onomatopeias, rimas internas, ousadias mórficas, elipses, cortes e deslocamentos de 

sintaxe, vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico, associações raras, 

metáforas, anáforas, metonímias, fusão de estilos, coralidade. Mas como todo artista 

consciente, Guimarães Rosa só inventou depois de ter feito o inventário dos 

processos da língua. Imerso na musicalidade sertaneja, ele procurou, em um 

primeiro tempo (tempo de Sagarana), fixá-la na melopeia de um fraseio no qual 

soam cadências populares e medievais. (BOSI, 1994, p. 430)          

      

Essa análise traz à tona o vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico 

utilizado por Rosa. Sabe-se que Grande Sertão: Veredas tem uma escrita difícil de ser lida. 

Tal dificuldade é referendada pela maneira distinta como o autor dá “voz” ao sertanejo. É um 

discurso que busca representar os conflitos sociais, e que, para atingir tal objetivo, é 

necessário que se aprofunde na complexidade da linguagem. Ele exclui a ideia de que o 

sertanejo é o outro ou o distante. O autor apresenta o sertão como um local labiríntico, como o 

pesquisador Willi Bolle descreve: 

 

O sertão rosiano em forma de labirinto é o resgate de Canudos – não como cópia 

daquela cidade empírica, mas como recriação, em outra perspectiva, do Brasil 

avesso à modernização oficial. A razão-de-ser histórica do discurso labiríntico de 

Guimarães Rosa é contestar a visão linear e progressista da história em Euclides 

(BOLLE, 2001, p.175). 

 

Rosa escreve sobre o sertão a partir de uma perspectiva interiorana, de dentro, 

incorporando a paisagem ao seu método de narrar. O sertão torna-se uma forma de 

pensamento e de constituição de sua identidade ao longo da narrativa, e não apenas um mapa 

geográfico como o fora em obras anteriores. Dessa forma, o que se observa é um local 

associativo e transitório, que serve de pano de fundo para discussões de elementos base do 

texto. 

O sertanejo que Guimarães Rosa procura trazer ao leitor não é aquele 

necessariamente estereotipado: corajoso, forte, atrasado e incivilizado, e sim “um homem 

frágil, mas tenaz na sua resistência aos braços disciplinadores do Estado” (ALENCAR, 2012, 

p.104). Essa tenacidade citada pela autora é a habilidade dele de sobreviver e operar suas 
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ações de acordo com as situações cotidianas que lhe aparecem, em que, geralmente, não há 

presença quase nenhuma do governo em suas mais variadas instâncias: municipal, estadual e 

federal. Assim, o pesquisador Roniere Menezes afirma: 

 

(...) notamos a descrição de um sertão que não é apenas lugar do abandono, da 

morte, da ingerência, da violência, nem somente o espaço de causos e de cantigas 

que devem ser retomados e recriados pela lente dos artistas intelectual urbano. O 

sertão aparece como espaço de vida própria, onde existem descaso, disputa, 

empreendimento e planejamento. Cria, produz, negocia, interage. Há no sertanejo 

preconceito e visão de mundo limitada mas também comunicação e rapidez de 

raciocínio, mistura de diversos saberes (MENEZES, 2011, p.49). 

 

Guimarães Rosa não buscou apenas o espaço de causos e de cantigas. Não quis 

representar o sertão apenas como um lugar ideal, ou de “pura” cultura popular. Mas procurou 

discutir a fundo tais pensamentos e mostrou os lados insólitos desse local que anteriormente 

era visto apenas de cima. No sertão, a relação entre homem e natureza é muito estreita, isso se 

revela nas comparações de Riobaldo – personagem/sertanejo central da narrativa – que são 

vinculadas a essa ligação. 

Essa forma inovadora de pensar o sertão foi atípica e devida, principalmente, à 

capacidade do autor como intelectual de ir até o sertão, experimentar o seu cotidiano e ver o 

que ele esconde dos olhos dos que estão longe do seu convívio. Na verdade, Rosa faz parte de 

um grupo de intelectuais e pesquisadores que saem do ambiente urbano e passam a presenciar 

de perto a cultura local, assim como aconteceu com Paulo Freire em 1977 e Ivan Vilela em 

1989, através dos seus intercâmbios com o interior brasileiro. 

Guimarães Rosa partiu para o sertão mineiro em 1952 para estudar e se 

aprofundar sobre as peculiaridades desse espaço geográfico. Não se deparou apenas com a 

geografia árida, mas com características que torneavam todo um aspecto social. Nessa 

viagem, o autor anotou tudo aquilo que podia nas suas cadernetas, que estão dispostas no 

acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, e que serviram de 

base para os livros Grande Sertão: Veredas (1956), Corpo de Baile (1956) e Tutaméia (1967). 

Sobre a viagem realizada ao sertão mineiro em maio de 1952, o jornalista e 

fotógrafo João Correia Filho (2001) evidencia que o escritor foi acompanhando uma comitiva 

de vaqueiros, e com isso ia anotando todas as características da fauna, flora e principalmente 

das histórias narradas pelos viajantes. 

Essa viagem de experimentações e que serviu de base para o seu trabalho também 

foi influência para a expedição de Paulo Freire, e de trabalho de pesquisa de Ivan Vilela com 

o professor Carlos Rodrigues Brandão. A leitura do livro de Guimarães Rosa para ambos foi 
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objeto de conhecimento prévio, ou seja, antes do conhecimento in loco, da cultura interiorana 

ou, mais especificamente, da cultura sertaneja. 

Essa exposição é importante para mostrarmos que há particularidades semelhantes 

entre esses dois pesquisadores: Paulo e Ivan. São estudantes, providos de ingresso em 

universidades e que se interessam pela cultura interiorana, e saem em busca de vivenciar, por 

tempo determinado, esse cotidiano. Não obstante, são intelectuais e pesquisadores que passam 

a mostrar o sertão cercado pela modernidade e também pela tradição, não tratando isso de 

modo caricato.  

Paulo Freire é um violeiro que adquire conhecimento musical a partir de métodos 

institucionalizados – na escola de música do Zimbo Trio, por exemplo – e que, a partir da 

convivência com o sertanejo, se depara com a música tocada na viola e, dessa forma, passa a 

tomá-la como objeto de pesquisa. Isso quer dizer que, mesmo aprendendo a tocar viola no 

Vale do Urucuia, Freire não toca como um nativo, mas estabelece uma relação entre rural e 

urbano, o convívio e o aprendizado teórico. Assim, por intermédio da modernidade que 

estabelece uma nova compreensão espacial e temporal, Paulo Freire fará música no seu 

tempo, ou seja, buscará compreender o ‘local’ e o ‘global’, através da globalização (HALL, 

2006).  

Em comemoração aos 50 anos da publicação da primeira edição de Grande 

Sertão: Veredas, a edição de número 58 da revista Estudos Avançados promoveu um dossiê 

sobre a obra e o autor. Essa edição, especialmente, é acompanhada por um CD musical 

produzido pelo violeiro Ivan Vilela. Esse trabalho que, de certa forma, homenageia 

Guimarães Rosa, possui importantes violeiros brasileiros, como: Renato Andrade, o próprio 

Ivan Vilela, Tavinho Moura e Paulo Freire. A Universidade de São Paulo, representada pela 

revista Estudos Avançados, buscou nomes deste campo que podiam dar, por meio da música, 

destaque à obra de Guimarães Rosa.  

Dessa forma, o sítio da revista explicita: 

 

O CD que acompanha a edição contém canções, faixas instrumentais e outros 

trabalhos sonoros inspirados na obra de Guimarães Rosa e nas paisagens e gente dos 

sertões. Traz também Antonio Candido interpretando os versos da “Canção de 

Siruiz” a partir de uma melodia que conheceu na infância e José Mindlin lendo o 

trecho final de “Grande Sertão:Veredas”. 

Os autores das canções e peças instrumentais são Renato Andrade, Ivan Vilela, 

Rodrigo Delage, Wagner Dias, Julio de Paula, Tavinho Moura, Wagner Dias e Paulo 

Freire. Todos participam da interpretação das composições, junto com outros 
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instrumentos e cantores, como os dos grupos Estúdio Quarteto e Nhambuzim, além 

de Pena Branca, Mario Manga, Carlinhos Ferreira e vários outros.28   

                   

A seleção para participação nesse trabalho musical mostra a estreita relação entre 

os violeiros aqui pesquisados e o trabalho de Guimarães Rosa. Além de haver nomes 

importantes como o de Antonio Candido, também prestando sua homenagem ao autor. 

Grande Sertão: Veredas trouxe características importantes para o trabalho, 

primeiramente, de Paulo Freire. Após excursionar e morar no sertão brasileiro, 

especificamente no Vale do Urucuia em Minas Gerais, alguns aspectos que Rosa explora em 

sua narrativa passaram a servir de inspiração para o violeiro paulista.  

Seu livro Lambe-Lambe, lançado no ano 2000, pela Editora Casa Amarela29 

mostra alguns detalhes da influência rosiana. Lambe-Lambe é divido em contos, que 

experimentam uma narração-cantada, ou então bem próxima do contador de causo. Mesmo 

respeitando a norma culta de linguagem, o autor-violeiro consegue colocar no papel 

expressões interioranas e rotineiras do sertão, transmitindo assim uma sensação mais 

despojada de leitura. Logo no prefácio do livro, o autor fala sobre a influência do sertão na 

sua narrativa: 

 

Morei dois anos no sertão do Urucuia, norte de Minas Gerais. Sempre procuro voltar 

para essa região e seguir meu aprendizado de viola. A maioria dos personagens do 

livro são urucuianos, as Folias de Reis estão presentes em suas vidas e os “causos” 

passam por essas festas. Assim, creio ser necessário contar, resumidamente, o que é 

e como funcionam as Folias no norte de Minas Gerais30 (FREIRE, 2000, p.11). 

 

Após uma breve narração sobre as folias de que havia participado, o autor começa 

sua exposição em forma de contos, totalizando vinte. Os temas, todos com algum vínculo com 

a natureza, abordam desde o folclore – como é o pacto com o capeta – até mesmo uma rápida 

biografia de Brahms31. Sobre esse último, o autor-violeiro tenta mostrar que o biografado – 

Johannes Brahms – tinha uma relação muito estreita com a natureza, e salvando as 

                                                           
28 Disponível em: http://www.iea.usp.br/noticias/o-impacto-da-paisagem-e-da-gente-do-sertao-em-guimaraes-

rosa Acessado em: 28/04/2014. 
29 Mesma editora da Revista Caros Amigos, onde Paulo Freire contribuiu com alguns artigos do início do 

periódico até o ano de 2007. 
30 No norte do estado de Minas Gerais está localizado Porto de Manga, local de estadia de Paulo Freire. 
31 Johannes Brahms (7/05/1833 – 3/04/1897) foi pianista e importante compositor do romantismo alemão do 

século XIX. 

http://www.iea.usp.br/noticias/o-impacto-da-paisagem-e-da-gente-do-sertao-em-guimaraes-rosa
http://www.iea.usp.br/noticias/o-impacto-da-paisagem-e-da-gente-do-sertao-em-guimaraes-rosa
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singularidades, compara-o a um caipira. Podemos assim perceber nesta passagem, quando o 

autor-violeiro narra sobre o encontro de Johannes Brahms com Franz Liszt32: 

 

Liszt [sic] percebeu as partituras de Brahms em cima do piano e foi em direção a 

elas. Deu uma olhada, se interessou e pediu para que Brahms mostrasse suas 

músicas. Brahms inventou logo uma desculpa, imagina tocar para o Liszt (sic)!? E 

ele, meio caipira assim, o povo todo chique e arrumado... tremeu só de pensar em se 

sentar ao piano à frente do grande músico. Foi curto e grosso: “Não vou e pronto”. 

Liszt (sic) cansou de insistir, e decidiu: “Pois bem, então quem vai tocar sou eu!” 

(FREIRE, 2000, p.31). 

 

Sua proximidade com a história de Brahms se dá pelo estudo que realizou, 

pesquisando e tentando biografar a vida do pianista, quando ficou ouvindo-o, lendo e 

escrevendo numa temporada recluso no litoral paulista. Paulo disse que gostou “dele logo de 

cara, vendo que era muito próximo da viola e do caipira. Percebi que Brahms compôs lundus” 

(FREIRE, 2000, p.29).  

Dessa forma, o autor reservou uma parte dentre os seus contos para mostrar que 

esse referencial musical foi importante para sua vida. Ele escreve: 

 

Fiquei tão empolgado, vi tanto caipirismo em Brahms, que fiz um arranjo para o 

primeiro movimento de sua Quarta Sinfonia. Claro, para a viola. Peguei a partitura 

de orquestra, fui reduzindo as vozes, trabalhando, adaptando e acabei por tocá-la 

algumas vezes. Chamei-a de Variações para Viola Caipira sobre Temas do 

Primeiro Movimento da Quarta Sinfonia de Jahannes Brahms, ou simplesmente de 

Lunduzinho do João, pois alguns temas eram claramente lundus disfarçados 

(FREIRE, 2000, p.32). 

 

Através desse conto sobre Brahms, vemos que o pianista serviu de inspiração para 

sua vida como violeiro em algum momento. No entanto, ainda não nos cabe esmiuçar sobre 

suas características musicais, posto que ainda estamos a pensar sobre como o livro de 

Guimarães Rosa serviu de influência para a sua vida tanto de escritor como de violeiro. 

O músico Maurício Pereira, fundador da banda Os Mulheres Negras, escreve 

sobre o livro de Freire: 

Ler o livro “Lambe-Lambe” do Paulinho funciona como se a gente fosse sendo, aos 

poucos, enredado por um jeito brasileiro de sentir, pensar. São histórias simples, 

curtas, contadas direto, saborosamente. De repente, quando menos se percebe, a 

gente já tá mergulhado até o pescoço num espírito que a cultura brasileira tem e que 

às vezes se esquece que existe. Mas existe com força, sossegado que nem um 

corisco... 

                                                           
32 Franz Liszt (22/10/1811 – 31/07/1886) foi compositor, pianista, maestro e professor do século XIX nascido na 

Áustria. 
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O texto dele é danado, guerrilheiro: reage, no seu timing desapressado, à velocidade 

da moda, do consumismo, do excesso de informação, do pensamento sem afeto, sem 

troca, sem pessoalidade. Mansamente.  

Como dizia Che Guevara: endurece mas não perde a ternura. 

Endurece ao não conceder à época da burrice apressada e superficial que a gente 

vive culturalmente, essa época falsamente não ideológica. Mas não perde sua 

doçura, a doçura do cafezinho com rapadura, boca de pito para o papo simples e 

ancestral, a doçura de trazer a gente devagarinho, sem violência e sem truques, 

direto para a alma brasileira.33 

 

O crítico Maurício Pereira evidencia que a obra Lambe-Lambe tem uma 

especificidade por tratar de um tema que difere das narrativas lançadas no mercado, 

mostrando que ela vai ao contra fluxo das produções intelectuais do final do século XX, 

devido à sua proximidade com a natureza e o interior brasileiro. Dessa forma, a proximidade 

com Grande Sertão: Veredas se dá pela forma inacabada com que Paulo Freire mostra o 

sertão do Vale do Urucuia. O autor-violeiro não tem a intenção de mostrar aspectos sertanejos 

bem definidos para curiosos urbanos, mas sim retratar suas experiências e apresentar o sertão 

como um lugar não-definido, de incongruências, cuja especificidade faz desse ambiente um 

local distinto e infinito. 

O símbolo do infinito foi utilizado por Guimarães Rosa no final do seu livro, para 

mostrar justamente que o sertão não é algo em que há limitações, e que, destarte, a narrativa 

não acaba naquele ponto final, mas continua na cabeça de cada leitor. Paulo Freire toma 

emprestado tal símbolo e coloca-o na última página da contracapa do disco Vai Ouvindo de 

2003, produzido de forma independente, demonstrando claramente a filiação ao estilo 

roseano, onde este disco, com uma influência mais jazzística, mostra que a viola pode 

percorrer caminhos infinitos e diferentes daquelas modas de viola da década de 1920. Com 

isso, o seu meio social, o convívio no Vale do Urucuia, sua experiência com vários grupos 

musicais e sua formação passou a exercer e sofrer valimento dos caminhos desse campo 

simbólico, dessa forma “a maior parte das ações dos agente sociais é produto de um encontro 

entre habitus e um campo (conjuntura). Assim, as estratégias surgem como ações práticas 

inspiradas pelos estímulos de uma determinada situação histórica.” (SETTON, 2002, p.64)   

No livro Lambe-Lambe, Paulo Freire coloca o desenho de uma viola caipira. Na 

capa, dentro da silhueta de uma viola caipira há o título do livro. De acordo com nossas 

interpretações, o violeiro quis trazer ao leitor que a sua literatura está vinculada à música, 

principalmente a tocada com o instrumento representado. Por isso, no final da obra, há um 

Compact Disc com cinco músicas. Para justificar a obra mais o livro, o violeiro explica a 

                                                           
33  Depoimento concedido à Paulo Freire, disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/livros_03.htm 

Acessado em: 30/04/2014. 

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/livros_03.htm
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junção de literatura e música: “Resolvi juntar um CD ao livro pois, para mim, não vejo onde 

está a diferença da música com a literatura, ou para ser franco, da viola com os causos. 

Entonce, resolvi misturar tudo.”34 As músicas instrumentais, com exceção da Receita do 

Pacto, trazem o mesmo título de alguns de seus contos, como: Manuelzão; Seu Teó (em 

referência ao conto Seu Teófilo); Apanhou, Geraldo (em referênci a ao conto Geraldo). 

 

 

(FREIRE, Paulo. LAMBE-LAMBE, Editora Casa Amarela, 2000) 

 

A relação de Paulo Freire com o Grande Sertão: Veredas ultrapassa as letras e 

ganha corpo na grande indústria televisiva, principalmente na emissora Rede Globo. No ano 

de 1985, com o total de vinte e cinco episódios, a maior rede de televisão do Brasil lançou em 

sua grade uma minissérie que daria cores ao livro de Guimarães Rosa35. Sob a égide de tentar 

retratar aquilo que Rosa conseguira, com muito louvor, pontuar no âmbito literário, Walter 

Avancini assumiu a direção desse trabalho, e nomeou para a direção musical, o maestro e 

pesquisador Júlio Medaglia36. 

Com o intuito de mostrar o entrelaçamento entre o cotidiano e a música, Júlio 

Medaglia não hesitou em chamar para a pesquisa musical o violeiro Paulo Freire, 

conjuntamente com João Bruçó. Sua experiência, na década anterior, no sertão mineiro, 

                                                           
34 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/livros_03.htm. Acessado em: 30/04/2014. 
35 Ficha Técnica da Minissérie Grande Sertão: Veredas, disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/minisseries/grande-sertao-veredas/ficha-

tecnica.htm .  Acessado em: 06/05/2014. 
36 Júlio Medaglia (26/07/1938) é um importante maestro e arranjador brasileiro. Foi aluno de Pierre Boulez, 

Karlheinz Stockhausen. Em 1967, escreveu arranjo para a canção Tropicália, de Caetano Veloso, que marca o 

início do Tropicalismo. (FAVARETTO, 1996) 

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/livros_03.htm
http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/minisseries/grande-sertao-veredas/ficha-tecnica.htm
http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/entretenimento/minisseries/grande-sertao-veredas/ficha-tecnica.htm
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vivenciando o ambiente cultural da região foi decisiva para sua nomeação. A pesquisa 

musical dentro da Rede Globo, na década de oitenta, possibilitou que Paulo Freire tocasse o 

seu instrumento – a viola – além de participar da trilha sonora da minissérie. 

Posto isso, podemos concluir que Paulo Freire se encontra muito próximo do 

universo criado por Guimarães Rosa. As características que o romancista trouxe do sertão 

para a literatura serviram de influência direta para o início do trabalho musical do violeiro. 

Além disso, sua proximidade com a cultura popular e o meio rural foi categórica para a sua 

produção sonora e principalmente, para a escolha do instrumento que marcará sua trajetória: a 

viola.  

Em entrevista concedida a Geraldo Vianna, quando perguntado sobre quatro obras 

gravadas que considera fundamentais para as pessoas que pretendem entrar no mundo da 

música e no estudo da viola, Paulo Freire sugere que: 

 

Em vez disso, recomendo que procurem o encontro com o violeiro e o seu mundo – 

a roça, a Folia e as brincadeiras. Busquem mestres para vê-los tocar, bem de perto, 

em seu ambiente. Convivam com ele. Ponham o pé no riacho e não tenham 

vergonha de ficar à toa. É como diz aquela moda “Quem me vê aqui cantando/ vai 

dizer que eu não trabalho/ trago os dedos calejados/ da viola e do baralho.37 

 

O violeiro pontua que a viola está em contato com a música do interior do Brasil, 

especificamente com a música do meio rural. O contato com a natureza e os mestres regionais 

– os violeiros – é, especificamente para Freire, de suma importância para entender a música 

de viola. Em entrevista intitulada Paulo Freire, artista com alma caipira, concedida ao portal 

prosacaipira.com em fevereiro de 2010, o músico aconselha que, antes da viola explorar 

ambientes ainda não habitados por ela, como salas de concerto e participações em orquestras, 

o violeiro deve conhecer e se aprofundar no ambiente rural.  

O violeiro paulista sugere que a viola está vinculada estritamente com o meio 

rural, por isso sua indicação a aprender a tocar viola com um sertanejo. Sabe-se através de 

pesquisas recentes, como a do próprio professor Ivan Vilela (2013), que a viola esteve 

também vinculada ao ambiente urbano em certa passagem histórica, e que não 

necessariamente esteve atrelada à música caipira. O que notamos então, é que o compositor dá 

uma atenção maior a aspectos que trazem relação entre campo e viola, ou, melhor dizendo, o 

meio rural e o instrumento de dez cordas. 

                                                           
37 Entrevista retirada do site: http://gvianna.com.br/entrevista-com-o-violeiro-paulo-freire/ Acessado em: 

20/05/2012. 

http://gvianna.com.br/entrevista-com-o-violeiro-paulo-freire/
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Tomando como referências essas entrevistas e depoimentos, pode-se perceber que 

Freire está, num primeiro momento, pelo menos em seu discurso, olhando apenas para a 

recente história do instrumento aqui no Brasil, e baseado nessa sua pesquisa com recorte 

temporal recente, trabalha as suas canções com um íntimo olhar para a natureza, mas também 

convive muito bem com as influências sonoras urbanas – por exemplo, o jazz –, como 

veremos nas análises musicais no último capítulo.  

O que Freire quer mostrar para os seus ouvintes é que a sua base está lá no sertão 

mineiro, no Vale do Urucuia, influenciada pela cultura sertaneja e caipira, mas veremos que 

essa associação com o universo rural não atinge por completo sua obra. 

1.6 Rural ou Urbana? O processo histórico da viola e o trabalho de Ivan Vilela.

 O professor, pesquisador e violeiro Ivan Vilela traz consigo uma característica 

importante em seu trabalho. Ele consegue colocar em prática a soma de execução sofisticada 

do instrumento com procedimentos estéticos criativos que atingem a música caipira, popular, 

urbana, de concerto e músicas regionais de modo geral. Mas para entender tal sofisticação e 

modo de atuação com esse instrumento de origem ibérica, temos que retomar o processo 

histórico que fez com que a viola se tornasse objeto de estudo de Vilela. No entanto, como 

vimos no início desse capítulo, o violeiro não iniciou sua trajetória musical estudando o 

instrumento em questão, mas sim o violão. 

Sobre o primeiro contato com a viola caipira, Ivan Vilela, em entrevista para o 

pesquisador e músico Denis Malaquias afirmou: 

 

O meu primeiro contato com a viola eu tinha vinte anos, dezenove para vinte anos, 

quando eu ganhei uma viola. Eu tocava num grupo em Minas Gerais em Itajubá, nós 

fazíamos música mineira. Aí eu comecei, eu peguei esse instrumento e toquei um 

pouco, mas muito pouco porque o meu instrumento era o violão. Então foi um 

contato curto, não durou mais que um ano, mas eu não tocava nada além das 

músicas desse grupo, do Água Doce. E eu só fui retomar a viola, com 30 anos de 

idade, em 1992, quando eu comecei a compor uma ópera caipira. (VILELA apud 

MALAQUIAS, 2013, p.211) 

  

 Complementando tal passagem, Ivan Vilela fala sobre o seu contato com a viola 

caipira para Mariana Sayad: 

 

A viola foi por conta de um projeto. Eu tinha a viola e já tinha gravado num LP em 

1985. Foi o meu primeiro disco [Hortelã], mas eu usei e larguei. Em 1992, comecei 

a compor uma Ópera Caipira por causa de um projeto, que surgiu na faculdade. Eu 

fiquei dois anos e meio compondo essa ópera. Isso me forçou a um mergulho na 

música caipira, que era uma coisa que eu tinha da infância, mas eu não escutava 
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mais. Eu tinha uma ligação com a música folclórica, principalmente a mineira, que 

eu saia pra campo gravar. Mas a caipira não. Eu resolvi montar uma orquestra para 

essa ópera, que chamo de [sic] orquestra caipira. Ela mistura instrumentos, como a 

flauta e clarineta com viola e acordeom. Mistura um monte de coisa. E eu tive que 

começar a tocar viola para escrever.38 

 

No início da década de oitenta, Ivan Vilela utilizou a viola caipira pela primeira 

vez, entretanto, ainda não se entusiasmou nesse período a tomar o instrumento para 

composição. Três anos depois, em 1985, o instrumentista consegue gravar o seu primeiro LP 

chamado Hortelã, fazendo dupla com Pricila Stephan, em que grava, preferencialmente, 

músicas do sul de Minas e a utiliza pela primeira vez – estamos considerando apenas o fato de 

ter gravado com o instrumento – de modo coadjuvante. Pode-se perceber, através desses 

dizeres, que Ivan Vilela começou a estudar a fundo o instrumento no início da década de 

1990, através da composição da ópera caipira para a sua graduação na Unicamp. Esse 

momento foi muito importante, pois além do aprofundamento teórico musical da viola, Ivan 

Vilela compôs para instrumentos de orquestra e isto será imprescindível para entendermos as 

suas composições que ultrapassam os limites do popular e erudito, isto que coaduna com o 

convívio com o professor José Eduardo Gramani, como vimos no início deste capítulo.  

Para prosseguir com essa pesquisa, julgamos necessário estudar o processo 

histórico no qual a viola está inserida, para entender a singularidade estética que Ivan Vilela 

vai utilizar ao longo de sua carreira, e com isso expor que a viola não é um instrumento 

restritamente do ambiente rural. Para tal fim, elegemos o viés intelectual de Ivan Vilela que, 

através das suas pesquisas acadêmicas, consegue traçar o processo histórico que o instrumento 

de dez cordas percorreu. Além disso, outros nomes como: Rosa Nepomuceno, Roberto 

Corrêa, e José Tinhorão nos auxiliarão nessa compreensão.   

São inúmeros os nomes dados à viola: viola caipira, viola sertaneja, viola de dez 

cordas, viola cabocla, viola de folia, viola brasileira, entre outros. Embora seja um 

instrumento muito ligado ao Brasil, sua origem está fincada em terras portuguesas. Sabe-se 

que esse instrumento possui, na maioria das vezes, dez cordas – podendo em alguns casos 

variar entre 5 a 15 cordas, essas agrupadas em pares, em outros casos, ter cordas simples, 

duplas ou triplas. 

No ano de 722 quando os árabes chegaram à Península Ibérica, os instrumentos de 

cordas dedilhadas que existiam eram as harpas celtas e as cítaras greco-romanas. Os árabes 

trouxeram consigo o oud – alaúde árabe –, um dos primeiros instrumentos de cordas 

                                                           
38 Disponível em: https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-

brasileira/ Acessado em: 22/04/2015. 

https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
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dedilhadas que chegou à Europa com braço no qual as notas podiam ser modificadas. A 

semelhança do alaúde árabe com a viola é que ambos possuem o número de pares de cordas – 

cinco no total (VILELA, 2013). 

No decorrer da história, cada região de Portugal foi criando e adaptando as suas 

respectivas violas, porém, no geral, ainda mantendo os cinco pares de cordas. Para ilustrarmos 

essa passagem, podemos citar o caso da viola braguesa, criada no norte do território 

português, a viola amarantina no nordeste e a viola beiroa na região central (VILELA, 2013, 

p.35)   

A viola é mais antiga que violão, uma vez que esse último possui cerca de 250 

anos, já a primeira chega perto de 800 anos (VILELA, 2013, p.31). Sobre a utilização e 

chegada do instrumento no Brasil, o professor Ivan Vilela escreve: 

 

Quando chegou ao Brasil no início da colonização, a viola gozava de imensa 

popularidade em Portugal. Parte expressiva da produção musical renascentista 

portuguesa foi produzida para viola. No seio do povo era também um instrumento 

popular. (VILELA, 2013, p.38) 

 

A viola, até então, estava presente tanto em ambiente popular quanto dentro das 

cortes portuguesas. Para contemplar essa passagem, o violeiro e pesquisador Roberto Corrêa 

traz: 

 

A Crônica de El-Rei D. Sebastião, de Frei Bernardo da Cruz e de Estevam Ribeiro, 

registra que o Rei levou com ele, em sua expedição, o violeiro Lemos de Domingos 

Madeira para, durante a travessia, entreter a tripulação; e Philipe de Caverel, no 

relato da sua embaixada a Lisboa, em 1582, menciona as “dez mil guiteres” – violas 

encontradas nos despojos do campo de D. Sebastião, na trágica batalha de Alcácer 

Quibir. (CORREA, 2000, p.22) 

 

No século XVI no Brasil, a viola é vista no meio urbano. No entanto, tem-se 

poucos estudos de viola nesse período em terra tupiniquim, sendo assim, daremos voz ao 

musicólogo e pesquisador José Ramos Tinhorão sobre tal prática: 

 

[...] a mais antiga referência expressa a versos cantados pelo personagem de uma 

comédia encenada em 1580 ou 1581 na matriz de Olinda, por ocasião da festa do 

Santíssimo Sacramento, aparece nas Denunciações de Pernambuco, de 1593, 

confirmando desde logo a ligação da viola com a canção citadina. (TINHORÃO, 

1990, p.39) 

 

Além da presença do instrumento nessas festas, retomadas logo adiante, tudo leva 

a crer que Padre José de Anchieta – importante catequizador indígena – utilizava o 
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instrumento em suas músicas e práticas teatrais e religiosas para auxiliar na comunicação com 

os índios. Assim, notamos dois ritmos, dentre os vários que a música caipira engloba, nos 

quais há influência de danças de origem indígena, como por exemplo o cururu e cateretê 

(VILELA, 2013). Abrimos parênteses para rápida exposição sobre os dois ritmos 

supracitados.   

A palavra cururu era como os portugueses entendiam os índios tentando falar 

cruz. Definido por rimas e um ritmo dado pelo violeiro, o cururu é um desafio improvisado 

pelos participantes que pode perdurar por um longo período de tempo. Sua prática é difundida 

em certas regiões dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul39.  

No livro da jornalista Rosa Nepomuceno é relatado sobre o cururu praticado em 

Sorocaba, já no século XX, no interior de São Paulo: 

 

Quatro cantadores e um violeiro se desafiam por cerca de uma hora e meia, até 

completar a rodada, primeiro fazem a saudação aos santos e às pessoas presentes, 

depois escolhem a carreira, com a rima que vão adotar. A carreira de São João, por 

exemplo, rima com ão. A do divino, com ino. Depois formam as duplas para o 

desafio. A mais engraçada ganha a simpatia da plateia, que torce e aplaude 

(NEPOMUCENO, 1999, p. 58). 

 

Já o cateretê foi introduzido primeiramente nas festas de São Gonçalo, do Divino 

Espírito Santo e outras. Pode-se encontrar com maior facilidade no estado de São Paulo, 

embora a prática não seja restrita a esse território. Tem como característica o palmeado e o 

sapateado que são ritmados com a viola e o cantador. Disposto em versos, podem ser cantados 

em coro ou solo acompanhando a batida dos sapatos e das mãos.  

O cateretê é apresentado, geralmente, por dois violeiros e inúmeros dançadores 

dispostos em duas fileiras vestidos em trajes que remetem ao caboclo. Sua estrutura, em geral 

se inicia com a moda de viola, narrando fatos e histórias, passando pelo recortado – o violeiro 

segura pressionando as cordas após a batida de seus dedos, e as solta rapidamente – e parte 

para as disposições finais, chegando ao auge, em que a batida dos pés com as mãos 

acompanha a cantoria e o som da viola. 

De acordo com o pesquisador Ivan Vilela, é correto pensar que “a viola, 

instrumento harmônico, possa ter sido utilizada nos acompanhamentos dessas danças 

indígenas, uma vez que até hoje a utilizamos para acompanhar o cururu ou sapateado e 

palmeado do cateretê” (VILELA, 2013, p.39).  

                                                           
39 Nestas regiões, nos cururus é empregada a viola de cocho. 
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Entendemos então, que a viola esteve presente nas zonas rurais e urbanas, serviu 

de catequização aos indígenas; esteve presente nas cortes e no seio da população. Tomemos 

como referência a fala de Vilela para Denis Malaquias sobre os gêneros que compõe: 

 

Olha, componho todos os gêneros, eu não sou propriamente um compositor de 

música caipira né. 

[...] Então eu já era compositor antes de tocar viola né, então eu na realidade 

componho de tudo, eu tenho trilha pra documentário, pra teatro, e música de todo 

jeito né, os ritmos dos mais diversos, do pagode caipira ao pagode do samba. Eu 

trabalhei muito tempo com jingle, então eu compunha tecnopop, compunha rock, 

compunha axé, enfim compositor a gente não pode escolher muito né, a gente vai 

um pouco atrás do que a letra pede ou o anunciante pede. (MALAQUIAS, 2013, 

p.215). 

 

Essa variedade em suas composições pode ser vista em alguns dos seus discos, em 

que o compositor grava músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso, Heitor Villa-Lobos e até 

mesmo dos Beatles. No entanto, para aprofundar nossa pesquisa nessas composições para 

viola, temos que analisar o processo histórico em que o instrumento foi envolvido, pois 

sabemos que Vilela foi influenciado pela sua historicidade, visto que há produções 

acadêmicas suas a respeito do tema tratado, como Cantando a Própria História: Música 

Caipira e Enraizamento (2013) fruto de sua tese de doutoramento pela Universidade de São 

Paulo, em que se aprofunda sobre música e viola caipira, e as suas origens. Destaco parte do 

prefácio do livro escrito por Alfredo Bosi: 

 

A obra que o leitor tem pela frente desvenda a outra face de Ivan Vilela: o solista e 

compositor comparece aqui como o intelectual que pensa a sua arte e a situa no 

contexto maior das “culturas brasileiras”, como prefiro chamar a rede complexa de 

valores e formas vividas pelo nosso povo. (BOSI apud VILELA, p.15, 2013)    

 

Ressaltada essa passagem, voltemo-nos para a historicidade do instrumento, agora 

no Brasil. Como vimos com o musicólogo José Ramos Tinhorão, a viola já fazia parte das 

canções citadinas e logo foi sendo levada para o interior do nosso território através dos 

bandeirantes e tropeiros ainda na época colonial. Dessa forma: 

 

A viola, desde estão, faz parte do cotidiano do povo que aqui foi se criando. Aos 

poucos, espalhou-se nas empreitadas dos bandeirantes e tropeiros e, em emergentes 

cidades como Recife (PE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), sua prática tornou-

se habitual, como podemos verificar na Salvador do século XVII descrita nos versos 

de Gregório de Matos e Guerra, o Boca do Inferno, como era chamado (VILELA, 

2013, p.39). 
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 Podemos entender que a viola então passara a ser um instrumento acompanhador 

das canções citadinas. À vista disso, não podemos deixar de subscrever essa longa explanação 

sobre a viola como instrumento acompanhante: 

 

[...] É curioso observar que as modinhas, de origem cortesã, fossem, naquela época, 

acompanhadas pela viola, instrumento popular, e o lundu, de origem popular, 

interpretado ao piano. 

Notamos aí um entrelaçamento de matrizes musicais revelando, primeiro, o 

constante trânsito de informações que fluía entre os estratos sociais; segundo, o que 

seria uma característica comum da música popular brasileira até a década de 1970: a 

deglutição seguida da digestão e posterior fusão de toda matéria musical que se 

aproximasse. A tradição modinheira se faz presente até hoje nos interiores do Brasil. 

A viola, por excelência foi durante os dois primeiros séculos de colonização o 

principal instrumento acompanhador do canto, e apenas na segunda metade do 

século XVIII cedeu lugar, na cena urbana, ao jovem violão, que, pela afinação e por 

ter cordas simples e não duplas, mostrou-se mais funcional ao ofício de 

acompanhador do canto. 

[...] No meio acadêmico, alguns musicólogos defendem a ideia de que a viola foi 

utilizada como contínuo no período que conhecemos por Barroco Brasileiro. Na 

falta do cravo como instrumento acompanhador, utilizava-se a viola. (VILELA, 

2013, p.41) 

 

Nota-se que nos primeiros duzentos anos de colonização a viola estava muito 

presente na música urbana, principalmente, como acompanhadora do canto. Tal 

aprofundamento nos esclarece sobre as primeiras escolhas musicais de Ivan Vilela, em tocar 

música urbana com esse instrumento. Além de sua formação não passar estritamente pela 

música rural, Ivan Vilela se apega à historicidade para eleger sua estética musical. No entanto, 

o professor e pesquisador também possui trabalhos correlatos à música caipira, como os seus 

discos acompanhado de Lenine Santos e Suzana Salles: Caipira (2004) e Mais Caipira 

(2010).  

Nesses trabalhos aparecem composições como Cabocla Tereza, de João Pacífico e 

Raul Torres; Saudade de Minha Terra, de Goiá e Belmonte; Índia. de M. O. Guerreiro, J. A. 

Flores e José Fortuna; Colcha de Retalhos, de Raul Torres; Fio de Cabelo, de Marciano e 

Darcy Rossi, dentre outras canções que fazem parte do repertório de música caipira, tendo 

como referências duplas e cantores significativos das décadas de 30, 40, 50 e 60. 

Destarte, julgamos necessário entender a chegada da viola ao meio rural 

brasileiro. Como vimos acima, o instrumento de dez cordas foi levado através das bandeiras e 

também por tropeiros que conduziam boiadas pelo interior do nosso país. Para confirmar essa 

hipótese, trazemos, por intermédio do estudo de Vilela, uma referência retirada do trabalho de 

Renato Varoni sobre alguns relatos de viajantes do século XVIII e XIX: 
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[...] as evidências e relatos documentais de viajantes apontam para o fato de que 

viola foi o instrumento escolhido para acompanhar as cantigas e canções populares 

no Brasil colônia, como nos contam Martius e Spix em Reise in Brasilien, 1817-

1820: “A viola é aqui como no sul da Europa, o instrumento preferido, ao passo que 

o piano é uma muito rara peça mobiliária que se encontra apenas nas casas ricas. As 

canções populares são acompanhadas pela viola e têm sua origem tanto em Portugal 

como no próprio país. (VARONI apud VILELA, 2013, p.42) 

 

No Brasil, o instrumento marca presença numa região denominada Paulistânia40 – 

termo apropriado pelo pesquisador – que se refere à região povoada pelas bandeiras, e 

coincide com a área da cultura caipira, como: São Paulo, sul de Minas Gerais e Triângulo 

Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, parte de Tocantins e norte do 

Paraná. 

A viola toma a identificação com a música caipira, para o grande público, após a 

gravação dos primeiros discos do gênero realizado pelo incentivador Cornélio Pires, em 1929 

na cidade de São Paulo (NEPOMUCENO, 1999).  No transcorrer do século XX, o cordofone 

foi se identificando cada vez mais com o espaço rural, chegando a ser mencionado como 

pertencente a esse ambiente desde sua origem. 

As manifestações culturais, como as Folias de Reis, Folia do Divino Espírito 

Santo e a Dança de São Gonçalo foram banidas das principais igrejas por serem consideradas 

profanas. Sendo assim, o catolicismo popular tratou logo de arrastar tais manifestações, num 

processo de longo tempo, para o interior das comunidades rurais e com isso, a viola as foi 

acompanhando. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo fala sobre o contexto urbano e rural da viola: 

 

[...] é evidente que a nossa viola sertaneja permaneceu nas mãos do povo, como um 

verdadeiro remanescente da velha viola portuguesa setecentista, a mesma que havia 

acompanhado as saborosas modinhas de Domingos Caldas Barbosa; a autêntica 

viola de Lereno. Ela coexiste com o violão urbano; mas refugiou-se no sertão; é, 

musicalmente um arcadismo, como tantos outros, linguisticos, que o povo mantém 

vivos, com a força inconsciente do seu arraigado tradicionalismo. (AZEVEDO apud 

VILELA, 2013, p.42-3) 

 

Dessa forma, foram várias as maneiras pelas quais a viola chegou aos mais 

diversos espaços do nosso território, e, além das suas adaptações, houve também maneiras 

distintas de tocarem os instrumentos. Aproximamo-nos mais uma vez da pesquisa de Vilela 

para tornar clara tal particularidade: 

                                                           
40 O sociólogo e professor Antonio Candido fez um trabalho de campo entre os anos de 1946 e 1954, publicado 

posteriormente em 1964 com o título Os parceiros do Rio Bonito, para o seu doutoramento pela Universidade de 

São Paulo, em que estuda o modo de vida dos caipiras do interior do estado de São Paulo e também denomina a 

região abrangida pelos paulistas de Paulistânia, chamado Os Parceiros do Rio Bonito.  
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Cabe aqui uma observação acerca das diferentes maneiras de tocar viola no Nordeste 

e no Sudeste: durante os dois primeiros séculos de Brasil, as instâncias 

administrativas portuguesas estiveram mais voltadas ao Nordestes graças às 

rentáveis atividades econômicas com a cana-de-açúcar. Assim, a presença do Estado 

português no Nordeste fez com que se fixassem algumas das maneiras cultas do 

tocar. Já no Sudeste, a viola nas mãos de bandeirantes e mamelucos perdeu o 

requinte técnico, mas ganhou uma abordagem rítmica mais aberta. Prova disso é a 

quantidade de ritmos presentes dentro do que conhecemos por música dos caipiras. 

Atualmente, os violeiros têm unido essas duas formas de tocar, aliando o requinte 

dos ponteados trazidos de Portugal à rude exuberância dos toques e ritmos nascidos 

no Brasil. (VILELA, 2013, p.43, grifo nosso) 

 

 No final da citação, Ivan Vilela expõe o trabalho que alguns novos violeiros vêm 

fazendo com os seus instrumentos. Logo, carece aqui uma atenção maior, visto que através 

das nossas pesquisas podemos colocá-lo nessa gama de instrumentistas que conseguem 

conjugar uma execução sofisticada com procedimentos estéticos criativos, distinto dos 

violeiros caipiras. Julgamos, então, que ele é capaz de fazer a mescla dessas duas maneiras de 

tocar viola. Por fim, concluímos que o trabalho do violeiro Ivan Vilela busca expor o processo 

histórico que a viola percorreu até chegar às zonas rurais do nosso território, para que se 

aproprie disso para dialogar em sua música com diferentes campos.  

Também encontramos base para tal conciliação no trabalho do Paulo Freire uma 

vez que, principalmente em seu disco Vai Ouvindo, ele consegue mesclar a música urbana – 

jazz – com o som da viola. No entanto, avaliamos que essa mistura se deve muito mais às suas 

influências nos estudos na escola do Zimbo Trio, por exemplo, do que ao estudo do processo 

histórico a que a viola foi submetida. 

 

1.7 Caipira ou sertanejo? 

Feita a discussão acima sobre a historicidade com a qual cada violeiro se 

confrontou, sentimo-nos confortáveis em trazer uma rápida discussão a respeito desses dois 

conceitos que não são, obviamente, terminalmente explorados e tampouco finitos em 

explicações nas pesquisas realizadas nas academias brasileiras. 



 
 

54 
 

As denominações acerca da música caipira e música sertaneja41 são realizadas 

através da indústria fonográfica, e não cabe aqui nos limitarmos a tal rotulagem para tentar 

encaixar Paulo Freire e Ivan Vilela, visto que não é nosso objetivo classificarmos. 

Porém, o que nos interessa neste momento é visualizar quais são as cenas 

musicais que a viola caipira está habitando no final da década de setenta, e também na década 

de oitenta do século XX, pois sabemos que os nossos violeiros vão percorrer caminhos 

singulares, mas com proximidade a instrumentistas que buscam um trabalho diferente 

daqueles do segmento sertanejo ou sertanejo pop romântico. Além disso, o campo simbólico 

constituído através dos músicos é muito importante para pensarmos esse “novo habitat” da 

viola caipira na segunda metade do século XX. Destarte, pensamos o trabalho de Renato 

Andrade como referência para Paulo e Ivan, visto que: 

  

O violeiro e compositor Renato Andrade, mineiro de Abaeté, produziu um amplo e 

importante repertório musical que se destaca como uma das primeiras iniciativas 

voltadas para a criação de música instrumental para viola caipira. Conjugando uma 

técnica de execução sofisticada com procedimentos estéticos e criativos, que 

perpassam a música caipira, a música popular e a música de concerto, Renato 

Andrade criou uma obra que se tornou referência na música brasileira, um dos 

principais símbolos da emergência da música instrumental sertaneja ao longo da 

segunda metade do século XX e sinônimo de virtuosismo na viola e boas estórias 

contadas nos palcos. (PEREIRA, 2011, p.1) 

 

Ainda em entrevista para o Jornal da Unicamp, o autor da dissertação de 

mestrado pelo Departamento de Música da Unicamp, Vinícius Muniz Pereira, fala sobre a 

influência de Renato Andrade: 

 

[...] Renato Andrade e Tião Carreiro abriram caminho para que a viola ganhasse 

notoriedade pelas mãos de alguns violeiros de décadas posteriores à sua, como Paulo 

Freire, Ivan Vilela, Almir Sater, Tavinho Moura, Roberto Corrêa, e tantos que 

levaram a viola para além do campo.42  

 

O jornal traz também dizeres do orientador da dissertação, o sociólogo José 

Roberto Zan sobre o assunto: 

 

[...] hoje existe um número considerável de violeiros instrumentistas, alguns até 

graduados em música, como Ivan Vilela, mas Andrade foi quase um pioneiro na 

década de 1970. Os músicos da década de 1980 e 1990 já tinham uma formação 

                                                           
41 Segundo o pesquisador Denis Malaquias, Diogo Mulero – diretor artístico da RCA-Victor – foi “um dos 

primeiros a utilizar e registrar um selo com o nome ‘sertanejo’ em seus discos em 1954, nessa ocasião ele era o 

“Palmeira” da dupla Palmeira e Biá.” (MALAQUIAS, 2013, p.50). 
42 Disponível em: http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2011/ju512_pag12.php#  

Acessado em: 10/05/2014. 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/outubro2011/ju512_pag12.php
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musical mais formal, dentro dos moldes da academia, dos conservatórios e, num 

determinado momento, abandonaram os seus instrumentos e passaram a se dedicar à 

viola caipira.43 

 

Em consonância com os trechos acima transcritos, em entrevista concedida ao 

pesquisador Denis Malaquias, Ivan Vilela fala sobre as suas primeiras influências da viola 

caipira: 

 

Olha, quando eu comecei a compor uma ópera eu escrevia pra qualquer instrumento. 

Tinha a orquestra, essa orquestra que eu montei pra ópera, uma orquestra “mirtsa”, 

que mesclava instrumentos da orquestra tradicional com instrumentos da cultura 

caipira, que era uma ópera caipira, então eu comecei a sentir dificuldades de 

escrever para viola, e foi quando então em 92 quando eu peguei a viola para tocar. 

Eu comecei a tirar músicas primeiro do Renato Andrade, do Almir Sater, do 

Tavinho Moura, Tião Carreiro e Zé do Rancho, foram as minhas primeiras 

influências de viola.  

 

Ivan Vilela, ao contrário do cantador caipira das zonas rurais do centro-sul 

brasileiro, teve contato com a viola de dez cordas dentro da universidade. No ano de 1984, o 

músico ingressa na Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, no curso de História, porém 

logo depois de ter cursado um ano, abandona a faculdade. Após dez anos, ou seja, em 1994, 

forma-se bacharel em composição musical pela Universidade Estadual de Campinas. Nesse 

período ele consegue ter seu primeiro estudo aprofundado sobre a viola, visto que decide 

compor uma ópera caipira para um trabalho acadêmico. Além disso, como discorremos 

anteriormente, a presença do docente e músico José Eduardo Gramani foi fundamental para a 

trajetória de Vilela, visto que ele foi uma influência muito importante no que tange as suas 

composições e o seu diálogo com a música de concerto. 

É interessante notar que os trabalhos de alguns importantes violeiros estão 

inseridos na indústria fonográfica num período anterior aos nossos pesquisados tomarem a 

viola com o seu principal instrumento. Por isso é fundamental balizarmos quem são esses 

violeiros que atingiram certas marcas expressivas de público e que, de certa forma, chegaram 

aos seus ouvidos em anos anteriores. 

Esse campo composto por músicos distintos, tanto como o pioneiro Renato 

Andrade e mais tarde com o ator-músico Almir Sater, é um espaço de relações que buscam, 

através, é claro, da interdependência com a realidade exterior conciliar novas construções com 

as realidades individuais. Ou seja, “as ações, comportamentos, escolhas ou aspirações 

individuais não derivam de cálculos ou planejamentos, são antes produtos da relação entre um 

                                                           
43 Idem. 
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habitus e as pressões e estímulos de uma conjuntura” (SETTON, 2002, p. 64) Por isso, 

utilizamos esse conceito por saber que “o habitus não é destino, como se vê as vezes. Sendo 

produto da história, é um sistema de disposição aberto, que é incessantemente confrontado por 

experiências novas e, assim, incessantemente afetado por elas” (BOURDIEU apud SETTON, 

2002, p.64). Dessa forma, vemos que as novas experiências com viola deu-se através do 

intermédio entre meio social e experiências individuais, numa relação dialética entre 

compositores e sociedade.   

A viola de Renato Andrade (PEREIRA, 2011) passa a explorar um novo segmento 

que até então era pouco expressivo. Seu trabalho “embora inspirado na cultura popular, (...) 

era considerado quase erudito, mais próprio às salas de concerto e ao circuito universitário” 

(NEPOMUCENO, 1999, p.195), e assim “firmaram a imagem desse músico de técnica 

extraordinária, fala capiau e grande contador de causo” para considerá-lo “numa espécie de 

João Gilberto dos violeiros” (NEPOMUCENO, 1999, p.195-6); e como consequência, novos 

violeiros foram surgindo, até que houve uma retomada expressiva do instrumento na década 

de 80. Vilela fala sobre essa retomada: 

 

Agora, eu acho que tiveram alguns fatores que fizeram a viola voltar, o primeiro 

deles foi essa tentativa de globalização, de uniformização dos mercados em 

consonância com a cultura dos países mais poderosos, isso acabou gerando efeitos 

colaterais no mundo todo, no primeiro “acoivo”. A segunda, a ideia de pensamento 

ecológico de preservação da diversidade cultural que também começou a ter (sic) 

espaço. Repara (sic) que a partir dos anos 80 a gente tem um segmento chamado 

world music que vai mesclar música pop com música étnica aí né, antigamente a 

gente chamava de música folclórica. Hoje em dia tem nomes chiques, música dos 

povos, música étnica, nomes de mercado né pra vender mais. É, uma outra coisa é 

essa desilusão com o sonho da cidade grande, agora as pessoas impossibilitadas de 

voltar ao campo, eles estão tentando resgatar valores que outrora nortearam as suas 

vidas ou de seus pais, ou sua cultura. Honestidade, solidariedade, uma preocupação 

maior com o ser que com o ter, um tempo maior para se ouvir uma vez que o mundo 

rural é um mundo de tradição oral né, não tem escrita. Então o tempo de falar e de 

ouvir é um tempo muito importante e um espaço muito importante. E por fim, eu 

acho que a presença do Almir Sater em telenovelas ajudou demais, assim, mas 

muito. Eu me lembro que o público meu de alunos mudou radicalmente depois de 

Pantanal e depois Rei do Gado principalmente que teve mais audiência, a faixa 

etária baixou de trinta para quatorze anos, treze anos, a meninada começou a tocar 

viola. (MALAQUIAS, 2013, p.212-3) 

 

Notemos na explanação que o instrumentista elencou quatro justificativas que 

fizeram com que houvesse a retomada da viola: a) Globalização; b) Preservação da 

diversidade cultural; c) Desilusão com o sonho da cidade grande; d) Presença do Almir Sater 

na TV. Utilizaremo-nos dessas ponderações para compreender e sintetizar esse processo 
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histórico que a viola esteve inserida no período em que os violeiros Paulo Freire e Ivan Vilela 

assumem-na como instrumento principal. 

Mesmo sabendo que é de extrema importância para tentarmos entender a música 

dos nossos violeiros, não nos alongaremos na discussão sobre a globalização no final do 

século XX, um assunto cuja discussão, inevitavelmente, passa por uma análise profunda. No 

entanto, faremos algumas ressalvas. 

Segundo Stuart Hall, a globalização gera três consequências importantes que não 

devem ser descartadas do processo histórico: a) as identidades nacionais estão se 

‘desintegrando’, como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do ‘pós-

moderno’ global; b) as identidades nacionais e outras identidades ‘locais’ ou particularistas 

estão sendo reforçadas pela resistência à globalização; c) as identidades nacionais estão em 

declínio, mas ‘novas’ identidades – híbridas – estão tomando o seu lugar (HALL apud 

FENERICK, 2008 p.126). 

O processo contemporâneo denominado globalização envolve o fluxo de bens, de 

informação, de cultura e entretenimento, de pessoas e de capital através de uma nova rede de 

economia dada, principalmente, pelos meios de comunicação a partir do final do século XX. 

A reordenação do espaço e do tempo, sobretudo na globalização, faz com que se reordene as 

coordenadas básicas das práticas, das representações, do campo simbólico e do habitus. Stuart 

Hall sintetiza como as representações se reordenam, pois assim “podemos ver novas relações 

espaço-tempo sendo definidas em eventos tão diferentes quanto a teoria da relatividade de 

Einstein, as pinturas cubistas, de Picasso e Braque, os trabalhos dos surrealistas e dos 

dadaístas” (HALL, 2006, p.71). Isso acontecerá também com os trabalhos desses violeiros da 

classe média urbana brasileira, pois: 

 

À medida que o espaço se encolhe para se tornar uma aldeia “global” de 

telecomunicações e uma “espaçonave planetária” de interdependência econômicas e 

ecológicas – para usar apenas duas imagens familiares e cotidianas – e à medida em 

que os horizontes temporais se encurtam até o ponto em que o presente é tudo que 

existe, temos que aprender a lidar com um sentimento avassalador de compressão de 

nossos mundos espaciais e temporais (HARVEY, 1989, p.240)      

 

Vilela e Freire não vão agir como caipiras da região da Paulistânia, mas utilizar-

se-ão desta cultura, através das suas músicas, ritmos, danças e festas, em consonância com 

aquilo que o mundo “global” lhes fornece, como acesso a novos sons e culturas do mundo 

todo. Assim, veremos que vai haver um choque e entre o local e o global. Isto é, a cultura 

global e hegemônica conflitar-se-á com a cultura local, proporcionando transformações e 
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apropriações de identidades, e como consequência desse processo há um novo interesse pelo 

local, como explica o teórico jamaicano: 

 

Assim, ao invés de pensar o global como ‘substituindo’ o local seria mais acurado 

pensar numa nova articulação entre ‘o global’ e ‘o local’. Esse ‘local’ não deve, 

naturalmente, ser confundido com velhas identidades, firmemente enraizadas em 

localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no interior da lógica da 

globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização simplesmente 

destruirá as identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir, 

simultaneamente, novas identificações ‘globais’ e novas identificações locais. 

(HALL, 2006, p.77-78) 

 

Há uma nova articulação do global com o local, e, sendo assim, seria equivocado 

pensar em aspectos culturais “super” hegemônicos, ou seja, pensar que com a chegada da 

cultura dominante a cultura local desapareceria. É válido pensar o reordenamento da cultura 

local e, analisando dessa forma, entendemos a retomada do interesse pela viola caipira, e 

conjuntamente com ela, novas técnicas e inserções composicionais aparecerão, como é o caso 

dos trabalhos de Paulo Freire e de Ivan Vilela, que vão se apropriar da globalização, como 

dissemos anteriormente, para universalizar a sonoridade que é tocada no instrumento, 

passando pelo jazz, modinha, rock, lundu, MPB, música barroca dentre outras que veremos a 

seguir. 

Dessa forma, Ivan Vilela se apropriará mais do meio acadêmico, 

institucionalizado, próximo a circuitos universitários, transcendendo os limites da música 

popular e da música de concerto. Aproveitar-se-á do seu tempo, do seu campo musical, para 

criar as suas composições. Ele buscará bases no gênero caipira, no entanto, não vai fazer das 

suas músicas algo demasiadamente purista. 

Já o violeiro paulistano Paulo Freire buscará através das festas populares e do 

convívio social no Vale do Urucuia conjuntamente com o seu aprendizado institucionalizado 

– como na escola do CLAM – compor as suas canções. No entanto, Paulo está mais próximo 

das atividades sociais, ligadas às crianças, da contação de causos e da brincadeiras com os 

mitos.    

A modernidade, com o advento da globalização, fez emergir novas percepções e 

entendimentos sobre o tempo e o espaço na sociedade. Com isso, o campo simbólico no qual 

os violeiros estão inseridos, foi repensado. As práticas dos agentes sociais ali inseridos foram 

modificadas de acordo com a configuração da modernidade. Por isso, veremos que a viola, a 

partir de certo período, começa a transitar por lugares onde até então não era frequente, além 
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do seu uso por músicos advindos da classe média brasileira, com formação musical e com 

certo conhecimento histórico do instrumento.   

Dando sequência, a discussão da segunda justificativa para a retomada da viola 

mencionada por Ivan Vilela é o resultado sistêmico do processo denominado globalização. 

Isto é, o aparecimento e fortalecimento da cultura local, e não o seu desaparecimento como 

outrora foi pensado, criando assim uma diversidade cultural muito significativa. É nesse 

contexto que a viola está inserida. 

O êxodo rural de meados do século XX proporcionou aos, antes, trabalhadores da 

terra, agora, trabalhadores urbanos, prestações de serviços que sempre ficaram marcados 

como subempregos no Brasil. Isso denota que o deslocamento de espaço – rural para o urbano 

– traz consigo uma transformação cultural. A respeito disso, tomemos as palavras do 

pesquisador Jean Faustino: 

 

Embora esta mudança já estivesse ocorrendo também no campo paulista, com o 

desenvolvimento da economia agroexportadora e em decorrência da própria 

industrialização, o fato é que, no meio urbano, o caipira iria experimentar uma nova 

condição: a de proletário sem terra que, para produzir seu sustento e da sua família, 

tinha que vender sua mão de obra para comprar tudo o que precisava. E mesmo que 

esta condição nos pareça corriqueira hoje em dia, a mudança implicava também, na 

aquisição de determinados códigos da nova economia como, por exemplo, a gestão 

do dinheiro como mecanismos para aquisição de bens (FAUSTINO, 2014, p.21)   

 

Foi necessário que o homem rural se adaptasse à vida urbana. Porém, o sociólogo 

Antonio Candido explana que a cultura caipira era avessa às mudanças: 

 

A cultura do caipira, como a do primitivo, não foi feita para o progresso: a sua 

mudança é o seu fim, porque está baseada em tipos tão precários de ajustamento 

ecológico e social, que a alteração destes provoca a derrocada das formas de cultura 

por eles condicionada. Daí o fato de encontrarmos nela uma continuidade 

impressionante, uma sobrevivência das formas essenciais, sob transformações de 

superfície, que não atingem o cerne senão quando a árvore já foi derrubada – e o 

caipira deixou de ser. (CANDIDO, 1977, p.82-3) 

 

Nessa situação do mundo capitalista, as adaptações são necessariamente forçadas. 

Caso contrário, restará a marginalidade na sociedade. Com isso, esses cidadãos foram 

encontrando subterfúgios para mediar tal transformação. Ainda assim, segundo a tese de 

doutoramento de Jean Faustino: 

 

A música caipira foi, então, simultaneamente o mediador desta mudança e o 

instrumento que registrou este processo gradual de mudança que não se deu 

obviamente através da simples transmigração do pensamento hegemônico para as 
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classes populares, mas, através da incorporação das tensões presentes nas relações 

sociais. (FAUSTINO, 2014, p.23) 

 

Tal se solidariza com a terceira justificativa de Vilela, descrita anteriormente, 

visto que a música caipira serviu para mediar a transformação rural-urbano, mesmo que, ao 

longo da adaptação ao ambiente urbano, vá causar revolta e desilusão; vide algumas canções 

do gênero, como: Saudade de Minha Terra dos compositores Goiá e Belmonte, de 1963: 

 

De que me adianta, viver na cidade, 

Se a felicidade não me acompanhar. 

Adeus paulistinha do meu coração, 

Lá pro meu sertão eu quero voltar. 

Ver na madrugada, quando a passarada, 

Fazendo alvorada, começa a cantar, 

Com satisfação, arreio o burrão, 

Cortando o estradão, saio a galopar; 

E vou escutando o gado berrando, 

Sabiá cantando no jequitibá. 

 

Por Nossa Senhora, meu sertão querido, 

Vivo arrependido por ter te deixado; 

Esta nova vida, aqui na cidade, 

De tanta saudade eu tenho chorado, 

Aqui tem alguém, diz que me quer bem, 

Mas não me convém, eu tenho pensado, 

Eu fico com pena, mas esta morena, 

Não sabe o sistema em que fui criado. 

Tô aqui cantando, de longe escutando, 

Alguém está chorando com o rádio ligado. 

[...] 

     

A quarta e última justificativa elencada por Ivan é a influência e aparição de 

Almir Sater na televisão.  

Nascido em 1956, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Almir Sater partiu 

para o Rio de Janeiro para estudar Direito. A sua inaptidão para ser advogado – que o fizera 

repetir o primeiro ano por três vezes consecutivas – levou-o para o mundo da música. 

Influenciado por uma apresentação de Tião Carreiro, no final da década de 1970, 

no Rio de Janeiro, Almir Sater resolveu largar a faculdade e tentar a vida como músico, em 

1979, em São Paulo. É válido retomar que Almir Sater, formando a dupla Lupe & Lampião, 

conseguiu, em 1978, a quarta colocação no Festival Sertanejo da Record (NEPOMUCENO, 

1999). 

Sater conheceu a compositora Tetê Espíndola, sua conterrânea e líder do grupo 

Lírio Selvagem, e passou a apresentar-se em conjunto com eles. Dois anos depois das suas 

primeiras apresentações, Sater lança seu primeiro Long Play pela gravadora Continental 
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levando como título o seu nome. No mesmo ano, foi convidado por Rolando Boldrin para se 

apresentar no seu programa Som Brasil, pela Rede Globo. Sua aparição rendeu boas críticas, 

com essa da revista Veja: 

 

Sater é o que vai mais longe na proposta de tornar o som do sertanejo saboroso para 

o ouvinte da cidade. Ironicamente, é também o que se mantém mais fiel às estruturas 

simples da música interiorana. Para elaborar essa ginástica, ele conta com uma 

extraordinária técnica do manejo da viola caipira e uma voz forte – ainda que 

limitada – que foge ao repetitivo padrão monocórdio das duplas do gênero. 

Em seu primeiro LP, que leva seu nome no título, Almir Sater combina a viola com 

violões de doze cordas, violinos e até uma harpa, que fornece um toque insólito à 

charmosa “Semente”. 

Elabora os arranjos de maneira precisa e obtém uma sonoridade fascinante, 

envolvente de poucas pausas musicais e continuidade impecável. Cultiva os 

tradicionais temas literários do sertanejo, fala de bois, pantanais, amores e colheitas, 

mas o faz em boa poesia (...). Sua música não é apenas a perfeita combinação entre 

cidade e campo: é também um dos trabalhos mais brilhantes surgidos na música 

brasileira.44 

 

 Já podemos notar por intermédio da crítica, que Almir Sater flertava com a 

música urbana, e também começa a evidenciar-se uma mistura de modernidade, através das 

sofisticações musicais, dos arranjos e da mescla de gêneros, com a tradição rural, como por 

exemplo, o cenário rural, o pantanal, os amores, as colheitas e outros temas tão recorrentes 

nesse gênero. 

É importante frisar que esses quatro pontos elencados pelo pesquisador Ivan 

Vilela são de fundamentais importâncias para analisarmos as carreiras dos dois pesquisados. 

O objetivo dessa descrição foi para conseguirmos entender como a viola chegou ocupar um 

espaço significativo nos anos 1980 e 1990 – período em que Ivan Vilela e Paulo Freire 

gravarão os seus primeiros discos solo tendo como instrumento principal a viola – visto que 

essas justificativas serão preponderantes em suas trajetórias musicais, ou seja, eles estavam 

vivendo todos esses momentos, que exerceram maior ou menor influência sobre a escolha do 

instrumento e dos seus respectivos processos históricos.   

Por fim, na década de oitenta é de destaque o papel, principalmente, dos dois 

programas televisivos que traziam para frente das câmeras personagens do mundo rural. O 

Som Brasil, apresentado por Rolando Boldrin na Rede Globo e o Viola Minha Viola 

apresentado por Inezita Barroso já na TV Cultura45. 

                                                           
44 “O sertanejo chique”, Veja, 12/08/1981, p.86-7. 
45 Programa ainda veiculado pela TV Cultura – desde 1980. No entanto, devido ao falecimento de Inezita 

Barroso, o programa está suspenso. 
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Tanto Rolando Boldrin como Inezita Barroso foram incentivadores da cultura 

caipira ou da cultura sertaneja, sempre privilegiando a música rural brasileira, e com isso 

“transformou na maior vitrine da música sertaneja-raiz, sempre fiel ao público apreciador de 

modas de viola e da arte de bons violeiros” (NEPOMUCENO, 1999, p.197). 

Outro marco importante para a música sertaneja que flertava com a Música 

Popular Brasileira foi a criação do selo Berrante, em 1980, pela gravadora WEA, pois 

“tratava-se de um selo de documentação da história caipira e dirigido ao público urbano, 

especialmente universitário” (ALONSO, 2011, p. 258)46. 

A grande aparição de Almir Sater para todo o Brasil foi, em seu primeiro papel 

como ator, em 1990, na novela Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa, transmitida pela TV 

Manchete e o segundo convite apareceu no ano posterior, protagonizando a novela Ana Raio e 

Zé Trovão, de Marcos Caruso, também pela mesma emissora. Notemos o número de inserções 

e apresentações de Almir Sater no ano da sua segunda novela: 

 

Premiado e popular, já vivendo o protagonista de Ana Raio e Zé Trovão, seus shows 

lotavam ginásios e casas de espetáculos, numa turnê digna de grandes astros, que 

começou em outubro de 1991 e terminou em maio do ano seguinte, no qual fez 96 

shows, em 67 cidades e 23 capitais, com 630 chamadas na Rede Globo, 1.500 spots 

de rádio, 261 anúncios em jornais, 1.100 outdoors. (NEPOMUCENO, 1999, p.396) 

 

A popularidade do violeiro sul-matogrossense já era notável. Em 1996 foi 

convidado, também por Benedito Ruy Barbosa, para estrelar uma dupla caipira formada com 

Sérgio Reis na novela Rei do Gado, veiculada pela Rede Globo. Fixava-se como um artista 

renomado dentro dessa nova cena musical que tinha a viola como instrumento.  

A sua obra “passeou livremente pelo som da música popular urbana, a sertaneja, 

Villa-Lobos, os pagodes de Tião Carreiro, a da fronteira do Mato Grosso, do Vale do 

Jequitinhonha e de outros reinos” (NEPOMUCENO, 1999, p. 390). Porém, quando 

perguntado pela jornalista Rosa Nepomuceno sobre o seu estilo musical, o violeiro diz: 

 

Isso é um desafio para mim. Faço música popular brasileira com viola caipira. Não 

faço a música caipira que eu ouvia no rádio, mas tenho influências do interior do 

Brasil. Das minhas composições, 80% não tem nada a ver com música caipira. 

“Tocando em Frente” é um rasqueado, só que não é tocado como rasqueado. 

“Moura” está mais para o choro. “Cristal” é um estudo, “O Violeiro Toca” é música 

                                                           
46 Segundo Eduardo Vicente, o projeto sertanejo da WEA envolvia, na verdade, 4 selos: Rodeio, voltado para o 

trabalho normal do mercado sertanejo e que teve como primeira contratada a dupla Pardinho & Pardal; 

Padroeira, voltado para a música de cunho religioso; Berrante, de documentação da história sertaneja e dirigido 

ao público urbano, especialmente universitário e Arizona, de perfil ainda não definido à época da reportagem. A 

música caipira quer mais espaço, O Estado de São Paulo, 07/09/1980. Vicente, Op. Cit., 2002, p. 121. 
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de viola, mas não é caipira. Mas pode me chamar de caipira. (NEPOMUCENO, 

1999, p.397) 

 

Apesar de querer fugir dos rótulos sempre dados pela imprensa ou pela indústria 

fonográfica, Almir Sater, no final da sua entrevista, aceita a denominação caipira. O violeiro 

não necessariamente, como ele mesmo diz, está fazendo música caipira. Porém, como é 

nascido no Mato Grosso e tem como seu instrumento a viola, aceita o termo caipira por achar 

mais conivente com as suas origens e não necessariamente com a sua música, pois apesar de 

utilizar-se de ritmos que estão no gênero caipira, a sua música não pode ser assim intitulada, 

visto que Almir Sater é um músico que se apropria de alguns elementos caipira, além da viola, 

para compor sua sonoridade. Ou seja, a música dele é muito diferente daquela dos cantores 

caipiras do século onde estes interpretavam canções estróficas muitas vezes satírico-

moralistas, além dos duetos em vozes paralelas. (ULHÔA, p.45, 1999)    

Ao longo da nossa exposição, privilegiamos o contexto em que surgiram os 

nossos violeiros, e quais foram as suas principais influências até o primeiro contato com a 

viola caipira. Ainda nessa perspectiva, pudemos ver quais foram os motivos pelos quais 

escolheram esse instrumento de origem ibérica. 

Constatamos que tanto Paulo Freire como Ivan Vilela são músicos nascidos ou 

criados em centros urbanos, o primeiro em São Paulo – SP e o segundo em Itajubá – MG, e 

que de certa forma, chegaram até o conhecimento acadêmico, mesmo que Paulo tenha 

deixado o curso logo no início. Percebemos assim que são violonistas que abandonaram os 

seus instrumentos e passaram a dedicar-se integralmente à viola caipira, forjando os primeiros 

contatos no final da década de 1970 – Paulo Freire – e década de oitenta – Ivan Vilela. Além 

disso, são pesquisadores e possuem produção textual. 

Esquadrinhamos o tema, para tentar entender a influência da sonoridade caipira 

em suas músicas. Julgamos ser necessário nessa parte não classificá-los em nenhum gênero, 

visto que para nós, isso faz parte do jogo da indústria fonográfica, e percebemos que as suas 

respectivas sonoridades dialogam com vários campos musicais. Portanto, se caso fizéssemos 

tal classificação, estaríamos tentando colocar em formas algo que é muito abrangente e que 

não pode ser cerceado por qualquer rotulagem. 

 

 



 
 

64 
 

CAPÍTULO 2 – “TUDO É PAIXÃO, TUDO É SERTÃO SE O VIOLEIRO TOCA”? 

  

Antes de explorarmos a composição musical de Vilela e Freire, buscaremos 

debater o cenário da indústria fonográfica e o contexto econômico em que o Brasil esteve 

imerso, principalmente nas décadas de setenta, oitenta e noventa. Além disso, será de suma 

importância buscar alguns nomes com os quais os violeiros trabalharam, como produtores e 

músicos, e entender o panorama no qual eles estão inseridos em relação à distribuição dos 

discos, aos incentivadores culturais e aos locais de apresentação, para que com isso criemos 

segurança para analisar suas obras. 

   

2.1  Indústria Fonográfica e Música Instrumental Sertaneja. 

    Temos em mente que ao longo da nossa pesquisa, os trabalhos de Ivan e Paulo 

mostraram ultrapassar as linhas limitadoras dos rótulos pré-estabelecidos pelo mercado 

fonográfico. Mas, em contrapartida, sabemos que a música caipira exercerá umas das mais 

importantes influências sobre eles.  

 Cabe-nos, então, entender como a música instrumental, sobretudo a sertaneja, 

chega à década de noventa com pequeno, mas significativo espaço no cenário fonográfico, 

mediante a contribuição de grandes personagens, como Tião Carreiro e Pardinho e Renato 

Andrade. A música instrumental sertaneja será importante para nossa pesquisa, uma vez que 

essa sonoridade traz a viola como um relevante instrumento, valorizando e abrindo espaço 

para a música de viola de um modo geral. Além do que, as produções dos violeiros aqui 

estudados também são, em parte significativa, instrumentais. 

 A história da música caipira gravada tem início em 1929, através de um 

personagem chamado Cornélio Pires. Sua busca constante pela valorização cultural do interior 

paulista, através das apresentações em espaços públicos na cidade de São Paulo e no interior, 

fez com que se aprofundasse num incessante estudo sobre a cultura caipira, anos antes dessa 

gravação. Tomemos as palavras de Antonio Candido sobre o paulista de Tietê: 

 

Cornélio Pires foi, mais do que escritor eminente que seria preciso defender, uma 

extraordinária personalidade de ativista cultural. Meio escritor, meio ator, meio 

animador, generoso, combativo, empreendedor, simpático – a sua maior obra foi a 

ação nos palcos, nas palestras, na literatura falada, que perde bastante quando é lida. 

Como os oradores, como certos poetas, como os repentistas e os velhos glosadores 
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da morte, a dele foi uma literatura de ação e comunhão, feita para o calor do 

momento e a comunicação direta, eletrizante, com o público. (CANDIDO, 1976, 

p.11-12) 

 

 Dentre os adjetivos listados pelo sociólogo, escolhemos empreendedor como o 

que melhor representa a relação de Cornélio Pires com a música caipira. No último ano da 

década de 1920, o tieteense procurou a gravadora Columbia para colocar em discos a música 

provinda do interior paulista. No entanto, após a primeira recusa, ele decidiu reunir os seus 

próprios recursos para investir na prensagem de trinta mil discos. Essa sua atitude, muito 

perspicaz, deu-lhe o título de “o primeiro produtor de música caipira independente”. Essa 

ação proporcionou ao gênero uma importante trajetória, pois com ela têm início as gravações 

da música caipira que invade o século XXI com seus mais diversos estilos e ramificações. 

 Os anos foram passando e a música caipira teve um crescente aumento de vendas. 

A população urbana passou a contribuir com números significativos para esse gênero e, com 

isso, as duplas caipiras foram desembarcando cada vez mais na cidade grande. Personagens 

como: Alvarenga e Ranchinho, Raul Torres, Capitão Furtado, Tonico e Tinoco, tiveram 

papéis fundamentais na consagração desse segmento.      

 Passado algum tempo da música caipira no mercado, o filão de música 

instrumental sertaneja começa a ter um significativo espaço na década de sessenta (PEREIRA, 

2011). A Chantecler – importante gravadora do segmento sertanejo - passa a ter em seu setlist 

artistas como: Tonico e Tinoco, Renato Andrade e Tião Carreiro e Pardinho. O LP Viola 

Brasileira (1963) será muito importante no que tange ao uso da viola em música de concerto. 

A execução da viola caipira se deu por Antonio Carlos Barbosa Lima tocando “Concertino 

para Viola Brasileira e Orquestra de Câmara” de Theodoro Nogueira47.  

 Theodoro Nogueira será uma influência muito importante no trabalho de Renato 

Andrade, afirmando o primeiro, inclusive, considerá-lo como herdeiro direto nas composições 

para viola, já que Andrade apresentara uma proposta musical semelhante a sua. É válido 

destacar esse intercâmbio entre os dois músicos, pois tanto para Ivan Vilela, quanto para 

Paulo Freire, Renato Andrade servirá como inspiração.   

                                                           
47 “A vida e obra de Ascendino Theodoro Nogueira (1913-2005), compositor de Santa Rita do Passa Quatro/SP, 

é mais uma das inúmeras lacunas da historiografia da música brasileira. Pouco se sabe ainda sobre suas 

realizações. Sobre sua formação, sabe-se que estudou violino e foi aluno das classes de composição de Camargo 

Guarnieri. Como compositor, além de cinco sinfonias, dois quartetos e centenas de obras para vários 

instrumentos, destacou-se por sua inventiva criação para violão. Foi autor da primeira missa cantada em 

português: a Missa a Nª Senhora dos Navegantes, na qual a viola caipira fez parte da instrumentação. 

Desempenhou um papel pioneiro no estudo técnico-musical da viola caipira, de sua prática de execução e de sua 

integração no repertório de música de concerto.” (PEREIRA, 2011, p.92) 
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 Três anos depois do lançamento de Theodoro Nogueira, em 1966, o músico Zé do 

Rancho, a convite do cantor e produtor sertanejo Nenete, coloca à venda o seu LP A Viola do 

Zé, cujo trabalho apresenta apenas uma participação da viola caipira como instrumento. Em 

1971, com transcrições para viola de Theodoro Nogueira, e sendo Gilberto Ribeiro (seu 

aluno) o solista no instrumento, lança-se pelo selo Fermata o LP Bach na Viola Brasileira.  

Conjuntamente com o LP, o músico Theodoro se encarregou de escrever um texto 

no verso da capa chamado Anotações para um estudo sobre a viola: Origem do Instrumento e 

sua Difusão no Brasil48, em que faz um breve estudo antropológico sobre o instrumento.   

 Em 1976, Tião Carreiro, já com um respeitável público, decide enveredar por esse 

segmento, e lança o seu primeiro long play de música instrumental com viola caipira, 

intitulado: É Isso que o Povo Quer – Tião Carreiro em solos de viola caipira. Segundo 

entrevista de Luiz Faria – violeiro e pesquisador da música sertaneja que conviveu por muito 

tempo com Tião Carreiro – conjuntamente com Mairiporã – produtor de Tião Carreiro entre 

1968 a 1980 – coletada por João Paulo do Amaral Pinto: 

 

A ideia de gravar um LP instrumental em 1976 era tanto uma vontade do violeiro 

como um pedido da gravadora e dos amigos e parceiros do segmento sertanejo, e 

que Tião mais uma vez tinha total autonomia dentro da gravadora para realizar um 

projeto desta natureza (FARIA apud PINTO, 2008, p.56). 

 

  Vamos deixar para outra oportunidade analisar qual foi a autonomia musical que 

Tião Carreiro dispôs nesse seu projeto. Logo, três anos mais tarde, em 1979, grava o segundo 

LP em solos de viola caipira: Tião Carreiro – O Criador e Rei do Pagode49. 

 Nesse período entre as duas gravações de solos de viola caipira de Tião Carreiro, a 

gravadora Chantecler-Continental decide investir em um novo nome para o segmento. No 

entanto, as gravações, de acordo com José Ramos Tinhorão, preenchiam certo espaço no 

                                                           
48 Disposto em: NOGUEIRA, Antônio Theodoro. Anotações para um estudo sobre a viola: a origem do 

instrumento e a difusão no Brasil. Gazeta, 24 de agosto de 1963. 
49 O primeiro LP de Tião Carreiro no segmento serviu de crítica para José Ramos Tinhorão. No Jornal do Brasil, 

em 1976, escreve um artigo intitulado Surpresa é o Som da Viola de Tião Carreiro: “A chamada viola caipira 

(...) conta no Brasil com alguns cultores em nível erudito. Entre esses especialistas, Renato Andrade e o fabuloso 

Geraldo Ribeiro, autor de um disco único no gênero, intitulado Bach na Viola Brasileira. Paradoxalmente, 

porém, nenhum tocador popular se havia aventurado até hoje, a gravar um disco de solos de viola caipira. Essa 

falha acaba de ser corrigida por (...) Tião Carreiro (...). Bastaria realmente a exibição de Tião Carreiro nas cinco 

seleções de pagodes incluídas em seu disco (...) para recomendar o LP É Isso Que o Povo Quer como uma das 

mais gratas novidades no campo dos lançamentos de música brasileira em disco, neste meado do ano. Neste 

sentido, recomendaríamos aos músicos e compositores interessados em peculiaridades musicais brasileiras (...) 

que não deixassem de conhecer algumas faixas do disco Tião Carreiro, a fim de tomarem conhecimento de 

algumas das amplas possibilidades da viola caipira. (...) Por todos esses motivos, o disco com solos de viola 

caipira de Tião Carreiro, pela qualidade do instrumentista e pelo caráter de informação que se reveste, deve ser 

ouvido com sabor de descoberta, creditando ao artista de música sertaneja José Dias Nunes merecidíssimos 

aplausos por sua ideia e sua contribuição. (TINHORÃO, 1976).  
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cenário fonográfico brasileiro, porém mais de forma informativa do que consolidação do 

gênero.  

Natural de Abaeté de Minas Gerais, viria a surgir para o cenário musical um 

artista que lutou veementemente para a consolidação desse gênero. Em 1977, Renato Andrade 

lança o LP A fantástica viola de Renato Andrade, e “com esse disco ganha o Prêmio Raízes 

do Troféu Villa-Lobos, assim como Tião Carreiro no ano anterior” (PEREIRA, 2011, p.82). 

Devido à repercussão positiva do disco, a gravadora decide investir mais uma vez no mineiro, 

e lança Viola de Queluz, em 1979. É válido um parênteses, visto que além desses importantes 

nomes da música popular, o músico Almir Sater, em 1985, lança pelo Selo Som da Gente50, o 

disco Instrumental, em que misturava gêneros regionais como cururu e maxixes. 

   Dessa forma, vemos na década de 1970 um cenário inédito até então, no 

segmento de música que tem como instrumento a viola, pois nessa época foram realizadas as 

primeiras gravações importantes de nomes que já eram ou viriam a ser destaques na música 

popular brasileira. Tomemos ciência dos escritos do pesquisador João Paulo Amaral Pinto, 

cuja dissertação de mestrado se aprofunda nos LPs instrumentais de viola caipira de Tião 

Carreiro: 

 

(...) observamos que principalmente em meados da década de setenta ocorre um 

crescimento e abertura no mercado fonográfico para a música instrumental 

brasileira. Esse crescimento é verificado a partir do ressurgimento do choro com 

seus festivais televisivos, do surgimento de expoentes da música instrumental como 

Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal, da proliferação de selos independentes que, 

principalmente a partir de 1980, passam a registrar música instrumental e da 

realização de importantes festivais de jazz nacionais, dentre outros (PINTO, 2008, 

p.55) 

 

Referindo-se sobre a música instrumental brasileira, Ivan Vilela posiciona-se de 

maneira incisiva sobre a perspectiva dessa cena quando entrevistado por Mariana Sayad: 

 

A música instrumental tem uma coisa legal, que também existe na música erudita: 

existe não por causa do mercado, ela existe porque ela existe. A música popular 

                                                           
50 Para aprofundamento sobre o Selo Som da Gente, ver: MULLER, Daniel G. M. Música Instrumental e 

Indústria Fonográfica no Brasil: A experiência do selo Som da Gente. Dissertação de Mestrado em Música. 

UNICAMP: Campinas, 2005. Além do Selo Som da Gente, outro importante selo independente foi o selo 

Marcos Pereira que perdurou de 1967-1981 – oficialmente a gravadora é constituída em 1974 –, cuja realização 

“foi capturar manifestações culturais, cenas e artistas que, sem apelo popular, não seriam registradas pelas 

grandes gravadoras em atividade naquele momento. Sem a iniciativa desta gravadora, estas cenas musicais e 

culturais poderiam ter sido perdido.” (MAGOSSI, p. 15 , 2013). Em 1974, lança-se os quatro volumes da Música 

Popular do Centro-Oeste/Sudeste, onde o “volume três concentrava as folias, calangos, cirandas e coretos e o 

último LP trazia as modas de viola, toadas, fandangos, dança de Santa Cruz e Dança de São Gonçalo. Na sua 

maioria, o repertório era composto por canções de domínio público, repetindo a fórmula da série do Nordeste, o 

que contribuía para o caráter folclórico do projeto. (MAGOSSI, p.54-55, 2013)  
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existe para vender e tocar no rádio. E está todo mundo indo (sic) para esse caminho. 

E a música instrumental não. Eu acho que hoje, ouvindo várias músicas no mundo, a 

música brasileira é a melhor do mundo. E tenho argumentos para mostrar que é. É a 

mais diversa, sofisticada e mais um monte de coisas. E a música instrumental 

também. O que precisamos é começar a ganhar espaço fora do país. [...] Eu acho a 

música brasileira e, em especial, a instrumental, maravilhosa. Acho que é essa a 

geração que está fazendo a música instrumental acontecer no Brasil. Antes tínhamos 

pontas, como Hermeto [Pascoal], o [Egberto] Gismonti, o Baden [Powell], Zimbo 

Trio, Quarteto Novo. Eu acho um máximo essa geração.51 

 

A perspectiva do entrevistado é bastante elogiosa em relação à música 

instrumental brasileira. No entanto, cabem algumas ponderações nos dizeres acima, tendo em 

vista a existência da música com relação ao mercado. Não nos compete entrar numa discussão 

profunda a respeito do assunto, pois não é o objetivo do presente trabalho, mas podemos 

concordar que a relação entre música e mercado é bastante complexa, que se estenderia para 

uma significativa análise. Portanto, entendemos considerar bastante oportuna a ponderação no 

que concerne à sofisticação e diversificação desse segmento musical nacional. Embrenhando 

um pouco mais nessa discussão, Ivan Vilela justifica a diversidade que encontramos na 

música brasileira, e ele toma como exemplo uma pesquisa sobre o Xote Gaúcho: 

 

[...] Temos 250 danças no Brasil. Uma vez conversando com um pesquisador do Sul, 

que pesquisa Xote Gaúcho, ele (sic) catalogou 40 variações. E se colocar uma e 

outra, você vai achar que são duas coisas completamente diferentes, que são dois 

gêneros diferentes. Então, um gênero tem 40 variações. Acho que a tendência é 

dominar um mundo mesmo pela própria força da diversidade.52  

 

O que queremos mostrar com esses dizeres do pesquisador e músico Ivan Vilela, é 

que a cena instrumental, no Brasil, possui bastante força, em relação à sua sofisticação e 

diversidade53. A presença no mercado, apesar de significativa, é muito pequena em 

comparação com outros segmentos, portanto, cabe-nos aprofundar e analisar a estrutura 

política e econômica para entendermos o porquê do pequeno espaço dado à música 

instrumental e sua correlação com as obras dos nossos violeiros.  

Apesar da crise do abastecimento de petróleo no ano de 1973 ter interferido 

diretamente nas vendas dos vinis no ano seguinte – visto que a matéria-prima fundamental 

necessária para a produção do disco era um derivado do petróleo – os anos posteriores a essa 

década foram de significativo crescimento para a indústria fonográfica (MORELLI, 2009, 

p.92).  

                                                           
51 Disponível em: https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-

brasileira/ Acessado: 22/05/2015 
52 Idem. 
53 A música caipira, por exemplo, possui uma diversidade rítmica que extrapola duas dezenas (VILELA, 2013). 

https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
https://poemia.wordpress.com/2009/04/15/ivan-vilela-um-grande-defensor-da-cultura-brasileira/
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Nesse período, a produção musical no Brasil assemelha-se a uma linha de 

montagem, e o destaque para a produção fonográfica ficará com as empresas nacionais de 

grande porte ou então com as transnacionais. O intelectual Renato Ortiz explana: 

 

Durante o período que estamos considerando [a década de 1970], ocorre uma 

formidável expansão, a nível de produção, de distribuição e de consumo da cultura; 

é nesta fase que se consolidam os grandes conglomerados que controlam os meios 

de comunicação e da cultura popular de massa. (ORTIZ, 1991, p.121) 

  

 O autor ainda mostra os motivos, na sua concepção, para esse solavanco na 

produção cultural do nosso país: 

 

O advento do Estado militar possui na verdade um duplo significado: por um lado se 

define sua dimensão política; por outro, aponta para transformações mais profundas 

que se realizam no nível de economia. O aspecto político é evidente: repressão, 

censura, prisões, exílios. O que é menos enfatizado, porém, e que nos interessa 

diretamente, é que o Estado militar aprofunda medidas econômicas tomadas no 

governo Juscelino, às quais os economistas se referem como “a segunda revolução 

industrial” no Brasil. Certamente os militares não inventam o capitalismo, mas 64 é 

um momento de reorganização da economia brasileira que cada vez mais se insere 

no processo de internacionalização do capital; o Estado autoritário permite 

consolidar no Brasil o “capitalismo tardio”. Em termos culturais essa reorientação 

econômica traz consequências imediatas, pois paralelamente ao crescimento do 

parque industrial e do mercado interno de bens materiais, fortalece-se o parque 

industrial de produção de cultura e o mercado de bens culturais. (ORTIZ, 1991, 

p.113-4) 

 

 Essa conjuntura econômica na década de setenta no Brasil formalizará uma nova 

estratégia de atuação por parte das grandes gravadoras, pois “as tecnologias de produção 

musical vêm, definitivamente, distanciar a atmosfera de artesanalidade do processo” (DIAS, 

1997, p.57). Com isso, notamos que a consolidação da indústria do disco proporcionará certo 

grau de administração racional nesse segmento, dificultando a entrada de artistas e músicos 

com objetivos distintos dos artistas de mercado. 

 Analisando dessa forma, julgamos necessário colocar à mostra esses aspectos que 

permearam a conjuntura econômica brasileira e que de certa forma influenciaram na produção 

de disco no Brasil. A produção de música instrumental com viola caipira foi significativa, 

pois vimos que importantes nomes se estabeleceram no gênero, como Renato Andrade e que, 

com isso, abriram brechas tanto para o consumo, como para estimular a produção desse 

considerável, porém ainda pequeno, segmento. 

 Pensamos ser necessário expor sobre o segmento instrumental visto que as 

produções dos nossos violeiros também fazem parte desse campo. Esperamos ter esclarecido 
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o assunto, para que enfim, trabalhemos o cenário fonográfico no período escolhido por Ivan 

Vilela e Paulo Freire para a produção de seus discos – especialmente os anos 1980, 1990 e 

2000. 

 

2.2  A Indústria Fonográfica nas décadas de 1980 e 1990. 

Vilela, como foi dito no capítulo anterior, gravou o seu primeiro disco Hortelã, no 

ano de 1985, e depois gravou um trabalho solo – o qual nos interessa primordialmente, pois o 

músico utiliza a viola de dez cordas como instrumento principal – apenas em 1998. Já Freire, 

deu sua primeira contribuição solo no ano de 1995, com o disco Rio Abaixo. Ambos 

registraram as obras de forma independente, num momento econômico ímpar da história 

brasileira. 

 As análises dos trabalhos de Márcia Tosta Dias, Rita Morelli, Eduardo Vicente e 

Leonardo De Marchi serão fundamentais para pontuarmos a situação da indústria fonográfica 

no período em que os dois violeiros se introduziram no mercado. Porém, antes de qualquer 

reflexão, procuraremos entender como se deu, primeiramente, o processo de gravação desses 

dois primeiro trabalhos. 

 Apesar de nos limitarmos a explanar sobre a década de noventa, teremos que 

tomar como ponto de partida os acontecimentos, de forma geral, do decênio anterior, para que 

assim possamos compreender a estrutura da melhor forma possível. Além disso, alguns 

eventos que ocorreram nesse período trouxeram características importantes para os anos 

posteriores.   

 A década de oitenta foi um período instável para a indústria do disco, uma vez que 

as situações de aceleração e desaceleração intercalaram-se nesse intervalo. A justificativa 

baseia-se claramente na instabilidade política e econômica que o país vivia naquele período. 

Porém, na segunda metade da década – especificamente em 1986 –, com a implementação do 

Plano Cruzado e a confiança nele depositada, as empresas fonográficas conseguiram um nível 

de produção intenso, superando o seu recorde no ano de 197954 (VICENTE, 2002). O 

pesquisador Eduardo Vicente complementa sobre as razões dessa intensa produção de 1986: 

 

Porém, pode também ser visto como mais um sinal do “acerto de passo” da 

indústria, já que a retração do mercado ocorreu de forma praticamente simultânea à 

                                                           
54 Estamos considerando o número de discos vendidos. Para uma avaliação sobre os dividendos em milhões de 

dólares do setor, ver em (DIAS, 2000, p.78). 
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que [...] era verificada no mercado dos países centrais. E, de modo similar ao que 

ocorreu no cenário internacional, também aqui a crise se mostrou decisiva para a 

definição dos rumos que seriam tomados posteriormente pela indústria. (VICENTE, 

2002, p.88) 

 

 As definições supracitadas foram intensas e determinantes para as gravações da 

década seguinte. A crise dos anos 80 afetou de forma vigorosa nossa economia, pois houve 

uma retração acompanhada da recessão mundial, e o excessivo endividamento externo do 

país. Como corolário desse processo, a inflação alcançou números estratosféricos – próximos 

a 100% ao ano -, assistidos ainda por um expressivo aumento do desemprego. No intuito de 

exemplificar nossa informação, Marcia Tosta Dias trabalha com números consideráveis sobre 

o setor fonográfico: 

 

Tabelo 01- Indústria Fonográfica Brasileira 1981- 1995. 

Ano Unidades (milhões) Faturamento 

(milhões de dólares) 

1981 45.419 250 

1982 60.000 365 

1983 52.457 260 

1984 43.994 210 

1985 45.123 225 

1986 74.366 239.1 

1987 72.626 187 

1988 56.013 232 

1989 76.975 371.2 

1990 45.200 237.6 

1991 45.100 374.8 

1992 30.900 262.4 

1993 44.100 437.2 

1994 63.000 782.5 

1995 71.000 930 

Fonte: ABPD apud DIAS, 2000, p.78/106. 

    

 A eleição de Fernando Collor como presidente (1990-1992) da Nova República 

foi um tanto quanto conturbada. Nesse período, no qual há registros de baixas produções em 
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unidades de discos, testemunhou-se congelamento de preços e salários, início das 

privatizações das empresas estatais, abertura da economia nacional para os produtos 

importados, um crescente aumento da corrupção e sequestro dos ativos financeiros pelo 

governo.  

Apesar da diminuição considerável da inflação em 1990, o Plano Collor não foi 

capaz de sustentá-la até outubro do mesmo ano, registrando o patamar de 25,9%, 

acompanhado de uma aguda recessão (4% do PIB em 1990).  

       Nesse cenário pouco convidativo aos investimentos de risco, a situação do setor 

fonográfico foi de total guinada à racionalização, com o aumento da seletividade – de artistas 

e gêneros – na produção dos discos, e redução dos casts das gravadoras. Através dessa análise 

podemos perceber que a indústria fonográfica entra na década de noventa com as portas 

fechadas para novos trabalhos e passa a concentrar suas forças em busca de artistas já com um 

significativo reconhecimento de público. O pesquisador Leonardo De Marchi, em sua tese de 

doutorado, faz uma análise desses primeiros anos da década de 90 para a indústria 

fonográfica: 

 

Como todos os outros setores industriais, a indústria fonográfica sentiu os efeitos do 

[sic] quadro econômico desfavorável de forma imediata. Na passagem de 1989 para 

1990, o número total de discos vendidos caiu de 76.686 milhões de unidades para 

45.225 milhões, uma diminuição de 41,02%. Entre 1990 e 1991, o mercado 

manteve-se estável em termos de vendas de unidades de discos físicos, mas registrou 

uma importante alta na arrecadação – talvez em razão de alguma valorização da 

moeda local em relação ao dólar. O ano de 1992, marca seu pior momento naquela 

década, anotando uma brusca diminuição de 31,48% em unidades vendidas e de 

29,98% na arrecadação (contabilizada em dólares estadunidenses). A partir de 1993, 

já sob o governo do presidente Itamar Franco, nota-se uma tendência de melhora, 

registrando um acentuado crescimento de 42,71% nas vendas de unidades e de 

66,61% na arrecadação. Isto é confirmado em 1994, ano de implementação do Plano 

Real, e em 1995, período de explosão do consumo no país sob o primeiro mandato 

do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). (MARCHI, 2011, p. 175) 

     

A estabilização na última década do século XX não se deu apenas pelo 

firmamento econômico e político do Brasil com o Plano Real e a eleição de Fernando 

Henrique Cardoso para presidente. Constituiu-se uma série de medidas levadas adiante pelas 

filiais das multinacionais aqui estabelecidas, como a terceirização de serviços; adoção de um 

novo suporte tecnológico fonográfico: Compact Disc (CD) e a administração da produção 

artística (MARCHI, 2011).  

 Posto isso, tentaremos elucidar com mais clareza essas três perspectivas que nos 

levarão a pensar a forma de atuação da cena independente da década de 1990.  



 
 

73 
 

  As fragmentações que acontecem na indústria fonográfica nacional partem em 

conjunto com a nova configuração adquirida pelo capitalismo no resto do mundo ao final do 

século XX. Isso quer dizer que a maneira fordista de produção entra em crise e novas 

alternativas são pensadas para manutenção de um mercado favorável. Assim, uma das 

estratégias das grandes empresas fonográficas no Brasil foi a terceirização de serviços como 

gravação, prensagem e produção, tentando dessa forma colocar em prática ações que 

viabilizariam menor burocratização do sistema, para que então conseguissem cobrar de forma 

deliberada do prestador de serviço contratado. 

 Sob essa perspectiva, as gravadoras passaram a não ter mais estúdios, pois 

preferiam contratar pequenos empresários com equipamentos adequados para a gravação do 

artista selecionado. A justificativa coletada pela professora Márcia Tosta Dias para a 

externalização desse trabalho se deve a: 1) não obrigação de modernizar os equipamentos a 

todo momento; e 2) diminuição de funcionários (diminuição de contratos trabalhistas).  

Em entrevista concedida ao pesquisador Leonardo De Marchi, André Midani – 

presidente da Warner para a América Latina na década de 1990 - afirmou sobre a nova 

conjuntura estrutural do mercado fonográfico: 

 

[...] isso começou nos anos noventa, mas não foi por desestruturação; foi por 

profissionalização. E o melhor exemplo que posso te dar é o do famoso estúdio da 

Polygram [Phonogram] [...]. A gente construiu um estúdio que, naquela época, foi 

um dos mais modernos em conceituação que havia no mundo. [...] O estúdio 

repousava sobre uns materiais de óleo com plástico e não sei mais o quê. Sei que se 

houvesse um tremor há um quilômetro de distância, ali não se sentiria nada. Então, 

seis meses depois que o estúdio começou a funcionar, seu gerente, que era o 

Humberto Contardi, veio me dizer: “André, estou precisando de microfones, estou 

precisando de não sei o quê ...” Ai, eu [dizia]: “[...] Humberto, a gente acabou de 

botar tantos milhões de dólares nesse estúdio e você ainda quer?”. Ele me 

respondeu: “sim, patrão, é que a tecnologia muda e se a gente não quiser ficar 

atrasado, tem que comprar”. [...] Hoje, um estúdio dirigido por um técnico que é 

independente [...] ele vai ter seus lucros, suas perdas, seu negócio, não sei o que 

mais, mas ele vai querer ficar na ponta o tempo todo. O mesmo fenômeno se deu 

com as fábricas. Você acabava de investir para ter uma [grande] fábrica e logo, 

mesmo naquela época [anos 1970], que fazia mais barato [...]. Então chegou um 

momento em que se [alguém] quisesse construir uma fábrica, a [gravadora] garantia 

a produção. [...] Isto se estendeu também aos depósitos. A [gravadora] nunca tinha 

capacidade de ter depósitos com as últimas técnicas de informática [monitoração]. E 

já tinham, em São Paulo, depósitos que serviam para outras coisas que discos, mas 

que eram superavançados em termos de informática. Então, a gente foi terceirizando 

(MIDANI, apud MARCHI, 2011, p.177). 

 

 Essa racionalização narrada por um importante agente do meio fonográfico 

ajudou, de certa forma, a descentralizar os estúdios das mãos das grandes indústrias e fazer 

com que a gravação por parte daqueles não escolhidos pelas majors fosse facilitada, como é o 



 
 

74 
 

caso do violeiro Paulo Freire. O músico e produtor Mario Manga55, em entrevista concedida a 

Márcia Dias, relata sobre a produção no seu estúdio no período descrito: 

 

Tudo ficou mais fácil em termos de produção. Aqui na minha casa eu tenho um 

estúdio onde eu já gravei o disco do Inácio Zats, o disco do Paulo Freire, que é um 

disco de viola caipira, gravei a trilha sonora do filme “No Rio das Amazonas”, do 

Ricardo Dias, ganhamos o Kikito [prêmio do Festival de Cinema de Gramado] de 95 

pela trilha, gravei vários áudios promocionais da última Bienal, então é assim, a 

gente entra e faz. Com uma condição técnica legal, você faz o seu disco assim, na 

sua casa, com calma, se não gostou você corrige, faz tudo de novo, se for o caso, 

sem se preocupar com o tempo de estúdio que está correndo. (MANGA, apud DIAS, 

2000, p. 149)        

  

 No nosso entender, os independentes desse período, ou seja, aqueles que estavam 

fora do mercado gerenciado em grande medida pelas maiores gravadoras – majors –, 

estabeleciam-se como microempresários. Pois além de materializar, eles precisavam focar na 

publicidade, na distribuição e na venda dos seus respectivos trabalhos. A relação entre 

estúdios independentes e grandes gravadoras pode ser pensada da seguinte forma: 

 

[...] hoje se pode afirmar que a flexibilização proporcionada pelas tecnologias 

digitais, ainda que não tenha sido introduzida pelas grandes gravadoras, permitiu-

lhes externalizar funções produtivas que antes tinham de manter internalizadas: 

gravação em estúdio, diagramação da capa de discos, fabricação de discos, 

distribuição dos produtos às lojas, etc. Entretanto, isto não significa que as grandes 

gravadoras tenham perdido poder sobre o mercado, mas que desenrola um conjunto 

de arranjos produtivos dinâmicos, envolvendo micro, pequenos e médios produtores, 

controlados, em última instância, pelas grandes empresas. [...] o tipo de relação de 

produção que se estabeleceu na indústria fonográfica poderia ser classificado como 

uma rede de pequenas e grandes empresas, na qual as grandes gravadoras estão 

divididas em unidades semi-autônomas (selos, departamento jurídico, departamento 

financeiro, departamento de divulgação, etc.), que realizam alianças estratégias com 

pequenas e médias companhias independentes, as quais ficam associadas a 

complexos arranjos de propriedades, investimentos, licenciamentos e 

gerenciamentos formais e informais, por vezes obscuros. (MARCHI, 2011, p.118-9) 

 

Queremos demonstrar com essa citação, que ser independente na década de 1990 

não significava experimentalismos e criatividade musical, mas certo nicho que experimentará 

o mercado para que as grandes gravadoras possam investir com maior certeza de 

lucratividade, já que a situação financeira e as estratégias de mercado nas quais estão 

submetidas não dão lugar para apostar em novos trabalhos. Ou seja, vemos então duas 

maneiras de atuar de forma independente nesse período: a) estar de acordo com as propostas 

                                                           
55 Mario Manga foi um importante músico do grupo Premeditando o Breque ou Premê criado em 1976 por 

estudantes da Universidade de São Paulo. As apresentações do grupo tomaram certa notoriedade quando 

chegaram ao Teatro Lira Paulistana – reduto da música independente paulistana. (VAZ, 1988) Para maiores 

informações sobre a Vanguarda Paulista ver: FENERICK, J. Adriano. Façanhas às próprias custas: A produção 

musical da vanguarda paulista (1979-2000). São Paulo: Annablume, 2007. 
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alavancadas pelas grandes gravadoras, buscando sucesso repentino, não necessariamente se 

preocupando com a estética musical, mas sim com a monetarização; b) produzir algo que 

esteja de acordo com a estética musical do próprio artista, buscando alguma qualidade 

independente daquilo que as majors e o mercado pedem.  

Tomemos como referência a musicista Mônica Salmaso, que trabalhou com Paulo 

Freire56, em entrevista ao jornal O Globo sobre sua relação com uma grande gravadora na 

década de 1990: 

 

O cara pegou um papel e desenhou a pessoa que eu deveria ser: 30% dessa cantora, 

15% daquela. Um CD com três versões de sucessos internacionais, uma pitada 

autoral, 10% pop e um molho romântico. Eu já tinha lançado os “Afro-sambas” 

[1995], “Trampolim”[1998] e “Voadeira”[1999], ganhando prêmio e tal. Ele 

respondeu que meu trabalho era “muito europeu”. Perguntei se ele não ficaria 

satisfeito em vender 200 mil, e ele disse que não, que sua estrutura era para 1 

milhão. “Mas eu quero fazer do meu jeito!”, insisti. “Então, vai fazer na Europa”. 

Agradeci, fui embora e continuei fazendo, no Brasil, do meu jeito. Se é para não ser 

eu mesma, prefiro outra profissão.57 

 

 Mônica Salmaso buscou certa “autonomia” para a produção do seu disco dentro 

de uma grande gravadora, porém notamos que tal pedido foi rejeitado. Ainda buscando 

entender as estratégias seguidas pelas grandes gravadoras na década de 1990, fazemos questão 

de partir, agora, de forma elucidativa, para o segundo quesito, que trata da adoção do 

Compact Disc como um novo suporte. 

 Não obstante no auge da crise 1990-1992 os lucros das empresas terem sido 

fortemente afetados – pois ainda faturavam centenas de milhões de dólares –, o preço do 

Compact Disc ainda era muito alto no Brasil, o que era apontado como um dos fatores para o 

agravamento da crise nos anos seguintes. Como vimos, o primeiro CD gravado em nosso país 

foi em 1986, porém, com o custo da produção e dos novos aparelhos reprodutores muito altos, 

o seu investimento tornou-se inviável para a época. No entanto, seis anos mais tarde – 1992 – 

as empresas Sony e BMG apressaram-se em inaugurar as novas fábricas de Compact Disc no 

Brasil, apostando numa nova estratégia de superação da crise econômica instaurada. 

(VICENTE, 2002). 

 Em 1993/94, a situação econômica brasileira voltou a estabilizar-se e, 

conjuntamente com isso, houve incentivos por parte do governo para a diminuição da taxação 

                                                           
56 Interpretação de Cuitelinho (cancioneiro popular: Adaptação de Paulo Vanzolini) no Festival Nacional Voa 

Viola: http://www.youtube.com/watch?v=MYBCHs2Uod8 Acessado em: 31/07/2014. 
57 Entrevista disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/musica/a-mpb-esta-pobre-diz-monica-salmaso-

13439525 Acessado em: 31/07/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=MYBCHs2Uod8
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/a-mpb-esta-pobre-diz-monica-salmaso-13439525
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/a-mpb-esta-pobre-diz-monica-salmaso-13439525
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e popularização dos aparelhos eletrodomésticos, dentre os quais estavam as mídias 

reprodutoras de Compact Disc (CD)58. O pesquisador Leonardo De Marchi completa a 

respeito dessa política: 

 

[...] para que os reprodutores fossem vendidos em larga escala, seria preciso que a 

indústria de fonogramas obrigasse seus consumidores a realizarem uma brusca 

renovação tecnológica de suas discotecas. Assim, deliberadamente, as grandes 

gravadoras deram início a um plano, cujo objetivo era fazer o CD suplantar o LP no 

mercado brasileiro no menor tempo possível. Aumentando a produção de tecnologia 

digital e rareando a de vinil de propósito, a relação de preços entre os dois formatos 

foi reduzida rapidamente. Se em 1987 um CD equivalia a dois LP, em 1991, a 

relação invertera-se de dois para um. Segundo os dados apresentados na pesquisa 

coordenada por Prestes Filho (2005, p. 49), no ano de 1991, a indústria fonográfica 

brasileira faturou US$ 28,4 milhões com a venda de Long Plays enquanto a cota de 

CD foi de apenas US$ 7,5 milhões. Com a política de redução de custos da nova 

tecnologia e de substituição de formatos, entretanto, em 1994 esta diferença passara 

para US$ 14,5 milhões referentes ao vinil e US$ 40,2 milhões ao meio digital. 

(MARCHI, 2011, p.178) 

 

 Tendo em vista esse processo de introdução de uma nova tecnologia fonográfica 

no mercado, os primeiros doze meses da popularização do Compact Disc foram, basicamente, 

relançamentos dos títulos que antes estavam dispostos apenas para o LP. Ou melhor, “o 

consumidor começa a buscar no mercado títulos em CD do que já possuía em vinil, e essa 

procura permite à indústria desenvolver uma estratégia de vendas altamente lucrativa, sem 

arcar com os custos de produção” (DIAS, 2000, p.108).   

Esse plano maquiado pelas empresas contribuiu para o egresso da crise. Porém, o 

que queremos frisar nesse momento é que o surgimento do Compact Disc não trouxe 

necessariamente nenhuma transformação conceitual como ocorreu com o LP – esse que 

inaugurou o lançamento de álbuns completos com o intuito de mostrar o trabalho integral do 

artista. O CD trouxe apenas avanço tecnológico fazendo com que a lucratividade do setor 

aumentasse bruscamente e, com isso, o consumo desse novo produto significasse um símbolo 

da modernidade, ou seja, “o formato tornou-se mais importante que o conteúdo” (DIAS, 2000, 

p.109). O formato CD implicou vantagens industriais, como menor tamanho e maior 

capacidade de armazenamento, em contrapartida, do ponto de vista cultural, afastou parte dos 

consumidores que eram atraídos pelo processo artístico de produção da capa e de cadernos 

informativos eventualmente incluídos nos LPs. 

 Um acordo entre as empresas de aparelhos reprodutores de CD e a indústria 

fonográfica determinou o rareamento de peças e aparelhos reprodutores da tecnologia 

                                                           
58 As quedas dos preços dos aparelhos reprodutores deram-se na casa dos 30%. (DIAS, 2000, p.107) 
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anterior, ampliando o fornecimento e produção do novo suporte. O consumidor, sem saída, ou 

não compensando economicamente consertar ou ter o suporte anterior, acaba adentrando no 

mercado da nova tecnologia. Dessa forma, chegamos ao seguinte cenário:  

 

A renovação tecnológica permite à indústria fonográfica incrementar seus lucros, 

com o relançamento de títulos consagrados, cobrança de preços comparativamente 

mais altos do que o do velho meio, além de diminuir os custos de produção. A 

tecnologia digital representou, em particular, uma mudança tecnológica importante 

na história da indústria fonográfica. Além de se livrar da dependência do petróleo, o 

disco óptico otimizou o espaço para armazenamento de informação dos discos, 

sendo um produto leve, de fácil utilização e ocupar menos espaços nas estantes das 

discotecas privadas. (MARCHI, 2011, p.180) 

 

 O Compact Disc passara a ajudar a transformar o cenário dos fonogramas no 

Brasil e com isso uma série de medidas foi tomada para a reestruturação da indústria do setor. 

O pesquisador Leonardo De Marchi equivoca-se quando diz que a produção do Compact Disc 

livraria da dependência do petróleo, pois sabe-se, até então, que o CD tem dentre os seus 

componentes, o policarbonato, que é um derivado do petróleo. Assim preferimos ficar apenas 

com a informação das vantagens ópticas deste novo suporte.   

      O preço médio do CD nesse período era superior ao preço do vinil anteriormente 

utilizado, e, com a explosão de consumo que assombrou nossa economia em meados da 

década de 1990, a indústria de fonogramas embarcou num momento importante da sua 

história. 

       A administração da produção artística é um assunto importante para ser debatido 

neste espaço. Podemos perceber que os influxos da indústria fonográfica estão todos 

delineados e necessariamente precisamos fazer uma justaposição com análise da estrutura 

política e econômica das estratégias utilizadas que acabarão por interferir nos processos de 

gravação dos discos dos nossos violeiros. 

 Com a racionalização econômica do início da última década do século XX, o 

processo de produção artística dentro das grandes gravadoras foi modificado 

significativamente. Com uma margem menor de lucros, a indústria fonográfica sentiu-se na 

obrigação de profissionalizar a direção dos seus negócios. Dessa forma, as áreas comerciais 

desse segmento passaram a comandar os critérios, e assim, houve fortes interferências, no que 

tange à produção artística, em busca da geração de um produto musical viável para a venda no 

mercado. Então, podemos notar já a partir desta introdução, que a indústria fonográfica 

deixou em segundo plano as experimentações e apostas em novos projetos musicais para 

viabilizar um produto que fosse consumível no interior do mercado brasileiro. Destarte, os 
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setores administrativos foram sofrendo mudanças, e a direção dessas grandes indústrias foi 

transferida para pessoas com formação na área do direito e dos negócios. Consequentemente, 

os indivíduos ligados à música foram sendo descartados.  

 Mas quando adentramos no assunto da racionalização da produção artística, temos 

que ter em mente quais foram as atitudes nesse campo que influenciaram o setor. Como 

dissemos anteriormente, o investimento em artistas que ainda não tinham notável 

reconhecimento de público foi diminuindo no interior da lógica do negócio fonográfico. Além 

de diminuir consideravelmente o número de artistas locais em seus casts, as empresas também 

passaram a demitir artistas consagrados que não tinham mais um desempenho comercial 

viável para as suas novas estratégias (MARCHI, 2011). Com isso, passaram a investir 

fortemente em um novo ‘tipo’ de artista. O historiador José Adriano Fenerick chama tal 

fenômeno de “artista de marketing”: 

 

De qualquer modo, na década de 1990, o reaquecimento das vendas de disco 

ocorreu, em grande medida, por meio do consumo de músicas brasileiras (ou ao 

menos cantada em português), um fato talvez inédito até então. Contudo, tratava-se 

da massificação de canções brasileiras apresentadas pelos chamados artistas de 

marketing e da ampliação do consumo deste tipo de música por parte das camadas 

menos favorecidas da população – em muito ajudada pelo Plano Real, que, com a 

paridade da moeda brasileira em relação ao dólar, possibilitou a elas o acesso a 

novas tecnologias, como os aparelhos de reprodução de CD, por exemplo. Arrigo 

Barnabé, no referido programa da TV Cultura, Os alquimistas do som, analisou 

dessa forma o novo cenário musical brasileiro: “Eu tenho a impressão que a nossa 

cultura está cada vez mais impregnada de um pensamento, que é um pensamento 

publicitário. Então, são truques, truques estéticos apenas...” (FENERICK, 2008, 

p.135) 

 

 O historiador, para findar sua análise sobre o assunto, continua: 

 

Os artistas de marketing não foram uma invenção da indústria fonográfica da época. 

Eles já atuavam há muito tempo. As gravadoras, sempre que puderam, inventaram 

elas mesmas as suas próprias coisas. De fato, a lógica da indústria fonográfica 

sempre foi a segmentação do mercado, no qual as produções calcadas no marketing 

– de grande vendagem imediata, mas de pouco fôlego – procuravam se equilibrar 

com aquelas dos chamados artistas de catálogo, como os nomes da MPB, por 

exemplo, que tinham uma média anual relativamente baixa, porém contínua, de 

vendas de discos. Ao contrário de décadas anteriores quando se investia em artistas 

de marketing, seguindo modismos estrangeiros (como foi, por exemplo, a febre da 

discoteca, baseada na dance music norte-americana, ou mesmo o boom do rock 

nacional de meados de 1980), nos anos 1990, as gravadoras descobriram um modo 

de perenizar a vendagem de suas músicas de marketing. Como a nacionalidade em 

um mundo globalizado deixa de fazer sentido, a não ser se for para atribuir algum 

tipo de diferenciação mercadológica, a indústria fonográfica passou a produzir 

músicas de marketing, colando-as a ritmos e gêneros fincados na tradição cultural da 

música brasileira. (FENERICK, 2008, p.135-6) 
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Partindo desse raciocínio, as grandes gravadoras começaram a investir em gêneros 

musicais com forte apelo popular, mas que foram renegados no mercado. Porém, esse 

investimento era de poucos riscos, pois as gravadoras flertavam com artistas que já tinham 

certo reconhecimento de público e muitas vezes com carreiras já iniciadas com apoio 

empresarial. Os segmentos que praticamente tinham o predomínio absoluto eram o sertanejo, 

o pagode e a axé-music – “as versões globalizadas da música caipira, do samba carioca e dos 

ritmos afro-baianos, respectivamente” (FENERICK, 2008, p.136). Esses novos gêneros 

musicais tomaram o espaço do rock brasileiro – no auge na segunda metade da década de 

oitenta – que já vivia em declínio nos anos 1990. O professor e músico Luiz Tatit completa 

que “o apogeu da música sertaneja nas grandes redes de televisão brasileira foi simultâneo a 

uma significativa queda na popularidade do rock nacional no início dos noventa, o que 

resultou em nova exacerbação dos apelos passionais no mundo da canção”. (TATIT, 2004, 

p.234-5) A referência à passionalidade da música se dá com a insistência veemente das novas 

duplas sertanejas como: Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e João Paulo e 

Daniel, fortemente relacionadas ao amor melodramático e espetacular.  

 

2.3 Independência ou morte? 

A flexibilização da produção artística possibilitou o surgimento de novos artistas 

na onda de gravadoras independentes, mas isso não ocorreu por acaso. Como expusemos 

atrás, a turbulência econômica e política que o Brasil viveu nas décadas de oitenta e noventa – 

como o fim da ditadura militar, o processo de redemocratização, a instabilidade financeira 

conjuntamente com a forte inflação – fortaleceu uma nova reorganização da indústria 

fonográfica, possibilitando, assim, um novo cenário para esse mercado. 

A terceirização que o setor fonográfico sofreu em decorrência desses 

acontecimentos políticos e econômicos, fez com que uma gama de artistas com respaldo e 

consagrados musicalmente, além de técnicos e profissionais experientes, migrassem para 

setores que os acolhessem e pudessem fornecer possibilidades de sucessos econômicos. Isso 

tornou possível um rearranjo do setor independente, que fora muito expressivo na década de 

7059. 

                                                           
59 Para um maior aprofundamento sobre acena independente da década de 70 ver: VAZ, Gil Nuno. A História da 

Música Independente. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. 



 
 

80 
 

Apesar do forte investimento no setor fonográfico realizado através de uma série 

de incentivos por parte do governo militar, as indústrias multinacionais tomaram conta do 

mercado de discos em nosso país na década de setenta, e com isso alguns músicos sentiram-se 

desencorajados a adentrar nas grandes gravadoras, por inúmeros fatores: desde a falta de 

autonomia musical até a falta de oportunidade. No entanto, a cena independente paulistana, 

organizada por membros do Teatro Lira Paulistana, trouxe à tona importantes nomes da 

música, como Arrigo Barnabé, Premeditando o Breque, Língua de Trapo e Itamar Assunção.  

Porém, com as incertezas políticas e econômicas da década de oitenta, as 

organizações independentes expressivas foram perdendo força, chegando ao fechamento. Por 

fim, “o projeto de organização do setor produtivo independente deu lugar a poucas e 

diminutas ações isoladas, raramente bem-sucedidas comercialmente” (MARCHI, 2006, 

p.177). 

Não obstante, devido à estabilidade econômica e política do Brasil, e com a 

flexibilização artística promovida pelo reordenamento do mercado fonográfico, houve uma 

nova aparição da cena independente. Todavia, essas produções não significariam 

exclusivamente qualidade estética ou início de novos projetos musicais, como eram, em sua 

maior parte, nos anos 1970.     

Muitos dos trabalhos independentes do período aqui tratado podem ser 

considerados como porta de entrada para contratos milionários com as grandes gravadoras, já 

que essa era a possibilidade real de alcançar o sucesso a qualquer custo. Ainda que isso 

pudesse acontecer na maioria das vezes, havia músicos preocupados com a autonomia 

musical, a criação de uma estética que envolvesse elementos que lhe satisfizessem e que 

levasse em consideração uma perspectiva mais crítica, não preocupada com o consumo. 

Entretanto, escolhemos atender numa outra oportunidade essa necessidade de analisar quais 

seriam esses aspectos críticos para os músicos dessa cena independente da década de 1990, de 

modo a focar apenas nos nossos violeiros.        

 Apesar das dificuldades em lançar um disco de forma independente, podemos 

perceber que já na década de noventa, os estúdios, músicos e profissionais do ramo estavam 

mais preparados que os da década de setenta, uma vez que, devido às demissões nas grandes 

gravadoras, boa parte dos seus profissionais buscou novos caminhos.  

 Nesse contexto, o violeiro Paulo Freire enfrentou grandes dificuldades para gravar 

e lançar o seu primeiro disco: Rio Abaixo, de 1995. Apesar de já estar especializando-se há 

mais de uma década no instrumento, foi apenas nesse período que conseguiu colocar as suas 
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músicas no mercado, mesmo que de forma restrita. Em entrevista concedida a mim, Freire 

revela, nessa grande passagem, os percalços da gravação do Rio Abaixo: 

 

Então, ser independente naquela época... A coisa era mais diferente que hoje... Hoje 

todo mundo é independente porque a gravadora está indo pro espaço, né?... Então eu 

vejo uns artistas grandes falando “é porque eu sou independente”... ele é 

independente porque não teve outra escolha, né? Teve que ir pra esse lado... Eu 

lembro que naquela época eu fazia muita trilha pro Globo Rural... e quando eu 

resolvi fazer o disco, eu falei assim.. eu vou tentar fazer pela Som Livre, né? Porque 

é da [TV] Globo... Então, como eu sou muito amigo do pessoal do Globo Rural falei 

assim, “escuta, vocês encaminham esse disco aqui que eu to gravando para a Som 

Livre?” Aí eles ouviram e disseram: “olha Paulo, a gente pode até encaminhar, mas 

pensa numa coisa... Vai chegar lá pra Som Livre, o seu disco, o disco da Maria 

Bethania e os discos dos Paralamas do Sucesso. Você acha que eles vão trabalhar 

com quem?” Entre você ficar com um disco perdido num lugar, encostado... É 

melhor você pegar uma gravadora pequena... aí nessa coisa de procurar gravadora 

pequena, eu falei ah eu vou gravar por minha conta. Aí eu fui gravando aos poucos... 

Foi muito legal o processo porque, primeiro que foi tudo com os amigos, né? Swami 

[Jr], o Adriano [Busko], basicamente com os dois... O Tuco [Freire] também tocou, 

o Wandi [Doratiotto] também participou... e a produção do Mario Manga... Então, a 

gente gravava nas madrugadas no estúdio do [Mario] Manga, o horário que ele tinha 

vago... Assim quase que na faixa... Quando ficou pronto, aí eu falei agora tem que 

arrumar um jeito de lançar. Eu peguei um dinheiro emprestado e meu pai arrumou 

um dinheiro. Fui fazendo. Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo, né? E aí 

no começo eu fiz uma primeira tiragem... Na segunda tiragem eu licenciei pela Pau 

Brasil e depois voltou pra mim também... e a sorte, né? Porque assim que eu lancei, 

ganhei o Prêmio Sharp e aí deu uma visibilidade grande para o disco... Mas eu acho 

assim, a gente não tinha muita opção naquela época. Você tinha que ser 

independente. Ainda mais um som instrumental de viola... Eu não vejo... Acho que 

não existia um outro caminho na época. 60  

 

 Essa longa passagem é muito importante para dar sequência ao nosso trabalho e 

tomá-la como objeto de análise. Paulo Freire, ao fazer referência ao mercado fechado das 

grandes gravadoras, nos permite corroborar com aquilo que foi descrito anteriormente. Ser 

independente nesse período – meados da década de 1990 – não é escolha. Nessa época, os 

artistas não encontravam outra solução viável para colocar os seus trabalhos no mercado. 

Além do mais, a facilidade e acesso para conseguir o primeiro disco de forma independente 

eram muito maiores do que nos anos anteriores. Por isso houve um aumento relativamente 

considerável da cena independente nesse período.  

 Além de Mario Manga, que foi um participante ativo da Vanguarda Paulista, outro 

membro de significativa importância no disco de Freire foi o músico Wandi Doratiotto – 

membro do Grupo Premê a partir de 1976 –, que participou da última faixa do disco: Receita 

do Pacto.   

                                                           
60 Entrevista concedida em: 04/08/2014 em Campinas-SP. Ver a íntegra no Anexo I desta dissertação. 
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 Não perdendo de vista a análise da entrada no mercado musical, Paulo Freire 

observou que mesmo tendo gravado trilhas sonoras para programas da emissora TV Globo, 

não foi o suficiente para a gravadora da própria companhia – Som Livre – aceitar o seu 

trabalho.  

 As quatro primeiras canções do disco Rio Abaixo foram músicas criadas para 

programas da TV Globo. Mosquitão é a primeira faixa e foi composta primordialmente para a 

minissérie Grande Sertão: Veredas, de 1985, cuja direção musical foi de Júlio Medaglia; a 

segunda faixa Seca e a terceira Dona Júdica, foram produções para o programa Globo Rural, 

as quais tinham como objetivo retratar a forte seca que assombrava o estado do Piauí na 

década de oitenta. Já Menino Peão fora para uma reportagem, na década de noventa, para o 

mesmo programa, sobre um fazendeiro que adotara várias crianças para ensinar o ofício de 

peão. 

 Antes de nos aprofundarmos na estética do violeiro Paulo Freire – fato que 

faremos no último capítulo dessa dissertação –, daremos destaque especial ao Prêmio Sharp 

da Música Brasileira. Julgamos necessário discorrer sobre esse importante prêmio da cena 

musical, por ser de grande relevância na trajetória de nossos músicos61. 

 O violeiro paulista, com o lançamento do seu primeiro disco em 1995, logo 

conseguiu um importante espaço na crítica. O dicionário Cravo Albin da Música Popular 

Brasileira, em seu sítio eletrônico, dá espaço: 

 

Em 1995 e 1996, recebeu o Prêmio Sharp de revelação instrumental pelo CD “Rio 

Abaixo”. Neste disco, mostrou-se exímio intérprete de temas ligados à vida na roça, 

como se pode verificar na faixa “Suíte da Lagartixa”, no qual apresentou três 

movimentos, sugerindo três momentos da vida do bicho: “Com fome”, “Dando o 

bote” e “Comendo”, nos quais elaborou andamentos e harmonias respectivos.62 

 

 O Prêmio Sharp63 foi uma celebração de incentivo às referências musicais dos 

respectivos anos. Teve esse nome por cerca de onze anos – de 1987 a 1998. O idealizador 

desse importante prêmio foi José Maurício Machline, presidente da Sharp no período em que 

o violeiro paulista foi premiado. Assim, o prêmio tinha como objetivo incentivar a descoberta 

de novos talentos musicais e proporcionar encontros produtivos entre diversos músicos de 

gerações distintas. 

                                                           
61 Paulo Freire foi revelação instrumental em 1995/96 pelo Prêmio Sharp. Ivan Vilela foi indicado ao prêmio 

pelo mesmo quesito na temporada de 98/99. Discorreremos a seguir. 
62 Ver em: http://www.dicionariompb.com.br/paulo-freire/dados-artisticos Acessado em: 13/07/2014. 
63 Atualmente o Prêmio Sharp é o Prêmio da Música Brasileira sob patrocínio da Vale do Rio Doce. Ao longo da 

sua história, possuiu outros nomes como: Prêmio Caras e Prêmio Tim Música.  

http://www.dicionariompb.com.br/paulo-freire/dados-artisticos
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 No ano em que Paulo Freire foi premiado, nomes como Dominguinhos, Pena 

Branca e Xavantinho, Moraes Moreira, Tim Maia, Rita Lee, Milton Nascimento, Edu Lobo e 

Tom Jobim também receberam os troféus destinados aos seus trabalhos.64 Tendo em vista os 

principais ganhadores desse prêmio, Paulo Freire ganha destaque pelo seu trabalho musical 

até então inédito para o grande público. 

 Anos mais tarde, Ivan Vilela, com seu primeiro disco solo em 1998, Paisagens, 

também foi indicado ao prêmio. Porém, a bonificação ficou com o flautista e saxofonista Teco 

Cardoso. No entanto, não faltaram saudações para a presença de Ivan Vilela pela indicação ao 

importante prêmio. Em 24 de abril de 1999, a Folha da Região publicou uma matéria sobre 

Ivan Vilela, na qual descreve o disco Paisagens: 

 

O disco traduz em 17 faixas a formação de Vilela, por meio de composições 

próprias baseadas em música de raiz, com novos arranjos para “Asa Branca”, de 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, e “Saudade de Minha Terra”, de Goiá e 

Belmonte. Vilela é acompanhado pelo percussionista Roberto Peres (Magrão), o 

violonista e contrabaixista Ricardo Matsuda e o rabequista Luiz Henrique 

Fiaminghi, que gravaram o CD com Vilela no ano passado. 

O grupo busca fundir a sonoridade da música caipira com a sofisticação da erudita. 

“A ideia é conquistar o público que gosta de música instrumental por outro recorte 

tímbrico. O objetivo é utilizar uma formação de câmara, mas com instrumentos mais 

próximos do universo da viola. Por isso, optamos, por exemplo, utilizar rabeca no 

lugar do violoncelo”, explica.  

A proximidade entre o folclórico e o erudito há muito tempo permeia o trabalho de 

Vilela. No final deste ano, deve estrear em São Paulo a ópera caipira “Cheiro de 

Mato e de Chão”65, concluída em 1994.66 

 

Na edição de março de 2001, a Revista Interativa Borage, hospedada pelo portal 

online UOL, descreve o trabalho de Ivan: 

 

Saudade tem remédio? Tem: o CD do violeiro Ivan Vilela, Saudade do interior, das 

coisas caipiras que cada um de nós trazemos na lembrança, do toque da viola 

caipira. 

O compositor e instrumentista Ivan Vilela já foi indicado ao Prêmio Sharp na 

categoria “Revelação Instrumental” de 1999 com o CD “Paisagens”. Seu trabalho 

traz o cheiro de mato em todas as faixas, com o tempero da rabeca de Luiz Fernando 

Fiaminghi na música “Valsa Para Viver um Grande Amor”, a percussão em vasos de 

cerâmica de Magrão, o violão de Ricardo Matsuda e algumas pitadas das flautas de 

Mané Silveira.  

Em Paisagens Ivan Vilela presenteia os caipiras tradicionais com o clássico 

“Saudade da Minha Terra” de Goiá e Belmonte e com a universal “Asa Branca” de 

Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, mas tem como principal fundamento suas 

próprias composições, todas bastantes inspiradas. 

                                                           
64 Todos os premiados em 1995: http://www.premiodemusica.com.br/historySite/show/2242 Acessado: 

11/07/2014.  
65 A ópera caipira de Ivan Vilela “Cheiro de Mato e de Chão” foi composta dentro da academia a partir do libreto 

– texto musical usado em uma peça musical do tipo ópera – de Jehovah Amaral. 
66 Disponível em: http://www.folhadaregiao.com.br/jornal/1999/04/23/dia2.php .Acessado: 11/07/2014. 

http://www.premiodemusica.com.br/historySite/show/2242
http://www.folhadaregiao.com.br/jornal/1999/04/23/dia2.php
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“Pra Matar a Saudade de Minas”, faixa que abre o CD, diz exatamente ao que veio e 

é sem dúvida, uma das músicas mais bonitas do trabalho. Este “pagode caipira” 

mostra a viola em sua plenitude, com todas as técnicas que o instrumento oferece: 

batidas no tampo, ponteio e o toque de mão direita típico do pagode. 

O trabalho todo é um misto de erudição – pela excelente execução de Ivan em seu 

instrumento – e de brasilidade que a viola caipira nos traz.67 

 

 Três anos após o lançamento de Paisagens, Ivan Vilela já possuía um 

reconhecimento importante pelo seu trabalho com a viola caipira. O músico Luiz Fernando 

Fiaminghi participou conjuntamente com o violeiro do Grupo Ânima.  

O grupo tem como objetivo realizar “reflexões sobre a interpretação musical e a 

memória musical brasileira” e tem como “base o movimento da música antiga e a 

interpretação musical historicamente orientada”68. Os dois músicos participaram como 

convidados do Grupo Ânima no disco Espiral do Tempo em 1997. Com esse trabalho, foram 

premiados pelo Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), como melhor 

conjunto de câmara, e pelo Prêmio Movimento, como o melhor CD de arranjos instrumentais. 

O músico Ricardo Matsuda também foi convidado do Grupo Ânima para alguns trabalhos, 

como o CD Espelho, de 2006/2007 e o CD Amares, de 2003, além de fazer um duo com 

Patrícia Gatti de cravo e viola caipira. Esse círculo de músicos, constituído através desse 

campo simbólico que analisamos no capítulo anterior, foi importante por fornecer elementos 

que Vilela viria a trabalhar em toda a sua trajetória musical anos mais tarde. 

 Percebe-se então, que nesses dois primeiros discos dos violeiros, os músicos 

cercaram-se de pessoas com engajamento e especialidade nos seus instrumentos. Assim, a 

crítica especializada passou a entender as suas composições. Inezita Barroso, em um 

programa recente, refere-se ao trabalho de Paulo Freire dizendo que eles – os novos violeiros 

–: “trazem esse panorama novo dos grandes violeiros, que sabem misturar o repertório 

tradicional com arranjos atuais na viola caipira.69” (BARROSO, 2013) 

 Já o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP – apresenta Ivan 

Vilela da seguinte forma: 

 

O trabalho musical de Ivan Vilela caracteriza-se pelo diálogo e profundo respeito 

pela música de tradição brasileira, pela MPB e pela música erudita. Se seu 

instrumento é a viola caipira, instrumento comumente associado a um segmento 

                                                           
67 Disponível em: http://www2.uol.com.br/borage/rbi27/brgr27_instrumental.htm  .Acessado: 13/08/2014. 
68 Disponível em: http://www.animamusica.art.br/site/lang_pt/pages/historico/index.html Acessado: 13/08/2014 
69 Disponível: http://tvcultura.cmais.com.br/viola/edicoes/pedro-bento-e-ze-da-estrada-paulo-freire-e-levi-ramiro 

Acessado em: 28/01/2014. 

http://www2.uol.com.br/borage/rbi27/brgr27_instrumental.htm
http://www.animamusica.art.br/site/lang_pt/pages/historico/index.html
http://tvcultura.cmais.com.br/viola/edicoes/pedro-bento-e-ze-da-estrada-paulo-freire-e-levi-ramiro
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restrito à música caipira, Ivan Vilela eleva a viola à categoria de instrumento a 

serviço da Música qualquer que ela seja.70  

 

  As críticas e apresentações dos músicos servem para demonstrar aos seus 

espectadores, mesmo que de forma geral, o trabalho que desenvolvem com os seus 

respectivos instrumentos.  

 Analisamos nesse espaço os primeiros discos de Paulo Freire e Ivan Vilela e 

vimos as suas repercussões na crítica e os prêmios para os quais foram indicados. Além disso, 

a participação de músicos renomados na cena musical serve para qualificar ainda mais as suas 

composições e arranjos. 

 A música instrumental de viola sempre foi muito restrita, porém passou, ao longo 

dos anos, a contar com músicos brasileiros importantes, que buscaram novas sonoridades 

além daquelas exploradas pelas duplas caipiras do início do século XX.  

Assim, buscamos compreender aspectos gerais e estruturais da indústria 

fonográfica e do cenário econômico e político brasileiro que fizeram com que, de forma geral, 

os músicos independentes se sentissem obrigados a buscar caminhos para levar a sua criação 

ao público. O título deste item da dissertação: Independência ou Morte? serve para mostrar 

que os violeiros, na verdade, não tiveram espaço nas grandes gravadoras, tendo que partir para 

a cena independente em busca da sobrevivência com sua própria sonoridade. 

 

2.4 Crítica em movimento. 

 Tomaremos esse tópico para discutir alguns aspectos importantes da produção 

musical dos nossos violeiros, como por exemplo: os seus parceiros, os seus estúdios, 

distribuição de discos e algumas críticas. Além disso, nos apropriaremos de diferentes fontes 

históricas como a internet, por exemplo, esta que é uma ferramenta importante da 

modernidade a ser usada pelos historiadores, por dispor e salvar informações significativas em 

sua rede. Podemos pensar, de acordo com Marc Bloch, que o papel do historiador é trabalhar 

com a consciência de que “o fato histórico não é um fato ‘positivo’, mas o produto de uma 

construção ativa de sua parte para transformar a fonte em documentos e em seguida, constituir 

esses documentos, esses fatos históricos, em problema.” (BLOCH, 2002, p.21)  

                                                           
70 Disponível: http://www.masp.art.br/masp2010/espetaculos_integra.php?id=196&espetaculos_menu=musicas 

Acessado em: 23/06/2014. 

http://www.masp.art.br/masp2010/espetaculos_integra.php?id=196&espetaculos_menu=musicas
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 Dando sequência, constatamos através dessa pesquisa que os principais músicos 

presentes no trabalho de Paulo Freire são: Adriano Busko, Ana Salvagni, Tuco Freire e 

Swami Jr. No entanto, foi com esse último que Freire formou uma dupla caipira que tinha 

como base sátiras das composições de Alvarenga e Ranchinho. Sobre a dupla, o violeiro nos 

descreve: 

 

A dupla com Swami, primeiro, tinha um trabalho instrumental grande. Porque a 

gente, desde 1980 toca junto. Desde que eu voltei lá do Urucuia, a gente se 

conheceu. A gente tem uma afinidade musical muito grande. Então, a gente sempre 

tocou junto. Depois eu fui morar lá na França, toquei com ele também. Ele tinha um 

grupo chamado Choro Roxo, muito bom... e eu acabei tocando com o Choro Roxo, 

algumas vezes. Quando estava eu, Swami e o Joel – que era bandolista – do Choro 

Roxo, a gente ficava só improvisando... bandolim, violão sete e viola. Passava a 

tarde improvisando... chamava Som Vegetal... e a gente foi virando amigo, um 

grande irmão mesmo... Sempre andando junto e aí a gente fazia essa dupla de violão 

e viola e começamos a tocar algumas músicas cantadas. Algumas do Alvarenga e 

Ranchinho, outras que a gente compunha mesmo... E tem até uma coisa engraçada. 

Uma vez a gente foi no Fausto Silva quando ele tinha o Perdidos na Noite, na 

Gazeta eu acho... O programa do Faustão era uma avacalhação, era muito engraçado, 

totalmente diferente do Domingão. Passava às duas da manhã, três da manhã. A 

gente fez uma música especial pro Faustão. E meio que esculhambando ele 

também... E a gente tocou e ele falou “Quem são esses caras?” Ele achou graça, ele 

gostou e ele falou “canta outra”... A gente não tinha outra pra cantar... A gente só 

tinha pra tocar... Ele falou: “vocês só tem uma música?” “É, pra cantar, sim”. Mas 

era uma coisa mais instrumental, trabalhando muito composições minha e dele, 

alguns clássicos... A dupla então era basicamente isso... A gente foi no Boldrin e o 

Boldrin foi muito legal com a gente, ele só implicou com o nome e até falou no 

programa que era muito ruim. Mas ele nos impulsionou bastante, a Inezita também, 

mas com Swami foi mais o Boldrin que deu essa encaminhada...71 

   

 A dupla formada por Paulo Freire e Swami Jr tinha como nome de apresentação 

Côncavo e Convexo72. Na verdade, tal definição já era para dar nítida referência ao humor 

cantado pelos dois músicos. Suas apresentações eram muito esporádicas e perduraram apenas 

na década de oitenta – antes da gravação de Rio Abaixo.  

 O programa Empório Brasileiro, apresentado em 1989 pelo incentivador Rolando 

Boldrin, no canal televisivo SBT, tinha como ênfase trazer personagens da música brasileira 

para mostrar, principalmente, os seus trabalhos. Paulo, com uma viola caipira, e Swami Jr, 

com um violão de sete cordas, apresentaram a música bem humorada Soletrando (1969), de 

Alvarenga e Ranchinho. Pode-se perceber, através do único vídeo publicado desse trabalho, 

que os dois instrumentistas tentavam trazer à tona uma característica importante da música 

                                                           
71 Entrevista concedida ao pesquisador em 04/08/2014 em Campinas-SP. 
72 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZUS1cflR9aY Acessado em: 11/07/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUS1cflR9aY
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caipira, que até então não era muito explorado pelos sertanejos de sucesso mercadológico73 do 

mesmo período: o humor e o desafio ao parceiro.      

 A participação de Paulo Freire nos grandes meios de comunicação não era muito 

rara. Pudemos ver nos excertos acima, que o músico participara de programas de grande 

audiência, como: Globo Rural, Viola Minha Viola, Empório Brasileiro, Perdidos na Noite, 

além do seriado Grande Sertão: Veredas, programas estes veiculados pela TV Globo; TV 

Cultura; TV Gazeta e SBT. Sobre a participação nesses veículos, Paulo Freire diz: 

 

Então, a TV Cultura foi uma coisa bem mais natural. Eu acho que principalmente 

pela Inezita. Eu me lembro que eu peguei uma fitinha cassete e mandei no programa 

dela. Não sei se me ligaram ou ela me ligou. Depois eu liguei pra ela para combinar 

de ir num programa de rádio que ela tinha. Era uma fita do Rio Abaixo... em 

1992/1993... Nem era o disco mesmo... Antes eu gravei uma demo do Rio Abaixo... 

mandei uma fitinha cassete... Eu não sei como eu acabei falando com ela: “E como é 

que eu faço pra chegar lá?” Acho que era lá na USP que ela gravava... Ela falou: 

“você não tem carro?” Eu falei: “não”... Então, ela falou “encontra comigo em tal 

lugar”;.. Imagina: a Inezita Barroso que já era o máximo... Aí eu lembro que eu 

esperei ela numa esquina na Barra Funda, fiquei lá na esquina esperando. Ela passou 

de carro e me pegou e a gente foi junto pro programa... E depois ela me deixou lá de 

novo... Então, ela foi muito receptiva... e o Boldrin também... só que o Boldrin era 

em outra emissora.. ele não estava na Cultura ainda... e na Cultura é.. eu fui na 

Inezita.. gravei o programa... eu gravava as coisas e mandava nos programas de 

rádio também... e acabei entrando... acho que pela linha cultural da TV Cultura, acho 

que acabou entrando mais naturalmente. Em todos os programas de rádio.. AM e 

FM... programas de televisão também... essa coisa de ficar lidando com cultura 

brasileira foi bem natural... Com a Globo, eu acho que o que veio primeiro foi o 

Grande Sertão, quando a gente ficou sabendo que o Julio Medaglia ia gravar a trilha 

do seriado. Meu pai, amigo do Julio Medaglia... ele ligou pro Julio e falou: “olha, 

meu filho morou no sertão e tal”... O Júlio falou: “quero conhecer”. Então eu lembro 

que foi eu o João de Bruçó. A gente foi na casa do Júlio Medaglia com um monte de 

instrumento do Urucuia.. a gente tinha acabado de chegar de lá... Aí o Júlio viu 

aquilo e falou: gente, é tudo que eu preciso pra gravar a trilha do seriado... Então, a 

gente se fechou num estúdio lá gravando... e aí depois ele fez a trilha dele.. mas a 

gente tem uma participação grande na trilha... Fizemos isso, e depois no Globo 

Rural, eu já tinha lançado o Rio Abaixo... pediu pra eu fazer uma trilha pra um 

programa e deu muito certo e aí comecei a fazer muitas trilhas com eles... umas 

matérias que fiz pra eles ganhou prêmio... e fiquei muito amigo da equipe toda...74 

   

 É interessante a fala do músico no que tange à linha cultural da TV Cultura. É 

notório analisar que nesse período – década de oitenta – a emissora vive um período de 

incentivo cultural não muito relacionado ao sucesso comercial. Assim, a TV Cultura por ser 

uma TV pública, pode ter como finalidade: 

 

                                                           
73 Fazemos esse tipo de referência ao gênero musical de muito sucesso de público nos anos oitenta: a música 

sertaneja, cujos representantes, naquele período, eram: Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano. 
74  Entrevista realizada pelo autor com Paulo Freire, em Campinas-SP, em 04/08/2014. Ver na íntegra no Anexo 

I desta dissertação. 
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Proporcionar ao seu público-alvo uma educação complementar, que possa ir além do 

conteúdo oferecido pelas escolas tradicionais. O caráter educacional de um canal 

público também precisa considerar a arte, a cultura local e regional, mostrar toda a 

forma de cultura e lazer independentes, principalmente aquelas expressões culturais 

e artísticas que não tem espaço na TV comercial. (MARTINS, 2008, p.111) 

 

 A citação faz referência aos canais de TV pública dos anos oitenta, em que, em 

muitos deles, inclusive na TV Cultura de certo modo, não eram atendidos os apelos 

comerciais, de modo que focavam em, principalmente, aspectos culturais, políticos e 

econômicos que viessem a complementar a formação do cidadão. Ainda nessa perspectiva: 

 

Foi com essa visão que a TV Cultura inseriu em sua programação uma das 

manifestações mais marcantes da cultura paulista. Manifestação essa que retrata a 

identidade cultural e que nas TVs comerciais não encontrou o espaço almejado no 

início. A TV Cultura possibilitou um espaço para se refletir “o que o interior do país 

possui de mais genuíno por meio de modas de viola, música de raiz, lendas, ‘causos’ 

e danças folclóricas”: o programa Viola Minha Viola. (ARRUDA, 2010, p.95)    

 

Porém, em programas como Viola Minha Viola75 de Inezita Barroso, os 

participantes são convidados por intermédio da sua ligação com a música regional. Questões 

ligadas ao caipira, ainda, na perspectiva da folclorista Inezita Barroso são tidas como 

essencialistas, românticas e de certa forma vistas como “pureza”. Destarte, tomemos a autora 

de Música Caipira: da Roça ao Rodeio para definir a folclorista: 

 

Apresentadora [...] do Viola Minha Viola, programa exibido aos sábados à noite e 

domingos pela manhã na Cultura, Inezita acompanha de perto esse entrelaçamento 

da música folclórica – aí incluindo a caipira – com a popular. Mas rejeita a 

descaracterização. Para ela, o mercado foi dominado pela mídia, “pelos zezés di 

Camargo, pelos moderninhos, bonitinhos, pelas dublagens, playbacks e pelas 

dancinhas no palco. E isso tem muita gente boa que nunca vai fazer e prefere ficar 

de fora”. A linha direta com Nashville, os megaespetáculos, sinalizam para uma 

época em que a verdadeira herança cultural está sendo rejeitada. Na sua opinião, 

muitos desses artistas sertanejos sabem até cantar e tocar viola, mas ao aceno da 

fortuna vão copiar a cultura estrangeira. “Com chapeuzinho de caubói americano, 

cantando música country. Mas que country? Country é campo, em inglês, e é um 

gênero lindo da música americana. Eles fazem aquilo lá há séculos e não se 

bandeiam daquele estilo deles, não. A nossa música country é a caipira mesmo, é a 

da fazenda, do interior. Pra que importar se nós temos coisa melhor? Pra que ser 

macaquinho novamente, se fantasiar de caubói?”, revolta-se. (NEPOMUCENO, 

1999, p.326) 

  

 O discurso da folclorista Inezita Barroso enfatiza a cultura brasileira, sobretudo a 

música caipira. Com isso, o que podemos notar é certa romantização da imagem do caipira e 

do seu gênero, tocado nas Folias de Reis e em outras festas, religiosas ou profanas do interior 

                                                           
75 O programa Viola Minha Viola é o mais antigo programa musical da TV brasileira. Transmitido desde 1984, 

teve 34 anos de transmissão ininterrupta.  
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do Brasil. Ademais, podemos também observar certo conflito em seu discurso, visto que 

nossos violeiros não são personagens restritamente do ambiente rural, como vimos na longa 

exposição feita até agora. No entanto, para a apresentadora, tanto Paulo Freire como Ivan 

Vilela possuem algo em comum com o universo caipira: a viola e as suas interpretações de 

músicas de Angelino de Oliveira, João Pacífico e tantos outros personagens desse meio.  

Isso pode ser percebido nesta passagem em que Ivan Vilela, conjuntamente com 

outros violeiros, apresentou-se em 199676 no programa: 

 

 

Fonte: http://tvcultura.cmais.com.br/viola/edicoes/documentario-faz-retrato-dos-34-anos-do-viola-

minha-viola Acessado em: 13/06/2014. Por ordem: Roberto Corrêa; Paulo Freire; Pereira da Viola; Braz 

da Viola e Ivan Vilela. 

 

 Interpretando Festa no Lugar, de Braz da Viola, os violeiros foram selecionados 

para o documentário do trigésimo quarto ano do programa Viola Minha Viola. Essas 

apresentações em canal aberto estão mais relacionadas com a divulgação e veiculação da 

releitura e o vínculo com o universo caipira, do que propriamente com alavancar a carreira 

dos artistas escolhidos por Inezita. Além disso, como pudemos constatar acima, a TV pública, 

mais precisamente a TV Cultura, nesse período está preocupada em levar um conteúdo 

formador para o seu telespectador. 

 Para darmos início à nossa análise, escolhemos três discos de cada violeiro – Ivan 

Vilela: Dez Cordas (Kalamata, 2007); Do Corpo à Raiz (Kalamata, 2009); Mais Caipira 

                                                           
76 Paulo Freire e Ivan Vilela frequentaram por diversas vezes o programa Viola Minha Viola. 

http://tvcultura.cmais.com.br/viola/edicoes/documentario-faz-retrato-dos-34-anos-do-viola-minha-viola
http://tvcultura.cmais.com.br/viola/edicoes/documentario-faz-retrato-dos-34-anos-do-viola-minha-viola
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(Independente, 2010); Paulo Freire: Brincadeira de Viola (Vai Ouvindo, 2003); Vai Ouvindo 

(Vai Ouvindo, 2003); Alto Grande (Vai Ouvindo, 2013), para que consigamos mapear e situar 

musicalmente as suas trajetórias. O objetivo dessas escolhas é buscar referências críticas a 

respeito dos seus trabalhos na mídia impressa e eletrônica especializadas no assunto, para que 

construamos bases sólidas para uma análise mais musical no capítulo posterior. Iniciaremos 

com os discos do violeiro paulista.  

 

2.5 Paulo Freire: caipira urbano? 

Em 2007, o portal de informação overmundo.com.br escreve sobre Brincadeira de 

Viola, de 2003, de Paulo Freire: 

 

Duas importantes tradições foram se juntando: a viola, instrumento que se mistura à 

trajetória do homem do campo brasileiro, e as cantigas de ninar e brincadeiras de 

roda – transmitidas ao longo das gerações e que sempre fizeram parte do universo 

infantil.  

Assim é o espetáculo Brincadeira de Viola: uma festa para as crianças, com música, 

movimento e estórias que chama à inventividade e trazem um pouco da vasta e rica 

cultura popular brasileira.77 

 

  Esse disco surge como trabalho depois de passados oito anos da gravação de Rio 

Abaixo, em 1995. Sua experiência já perpassava por dois outros discos gravados: São 

Gonçalo (1997) e Esbrangente (2003). Sobre o álbum Brincadeira de Viola, o violeiro 

descreve: 

 

Este CD nasceu da admiração que tenho pelo mundo da criança, e da necessidade de 

estar sempre vivendo, ou amando, intensamente. Fui guiado pelas músicas curtidas 

através dos tempos, entoadas pelos meninos, mães, pais, tios, avós, em meio às 

brincadeiras de ciranda, voltando-inteiro, caninha-verde, e cantigas de ninar. 

Brincadeira de Viola foi totalmente feito em família, tocando para os filhos, 

acompanhando o canto da Ana [Salvagni], num aprendizado sem fim dessas canções 

que nos acalentam.78 

  

 O modo de produção do disco é referendado pelo músico, justificando a 

participação – em família – da sua esposa Ana Salvagni, e dos seus filhos Ana Laura e Paulo, 

na música Alecrim.  

                                                           
77 Disponível em: http://www.overmundo.com.br/agenda/show-brincadeira-de-viola-com-o-violeiro-paulo-

freire-e-a-cantora-ana-salvagni Acessado em: 12/04/2014. 
78 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_02.htm Acessado em: 13/05/2014. 

http://www.overmundo.com.br/agenda/show-brincadeira-de-viola-com-o-violeiro-paulo-freire-e-a-cantora-ana-salvagni
http://www.overmundo.com.br/agenda/show-brincadeira-de-viola-com-o-violeiro-paulo-freire-e-a-cantora-ana-salvagni
http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_02.htm
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Ana Salvagni também possui importantes trabalhos, como o seu primeiro disco 

Ana Salvagni, no qual traz um repertório baseado em canções de domínio público, canções 

populares e “cantos de trabalho, modinhas e outros ritmos regionais são combinados com 

composições de músicos da vanguarda paulista: Luiz Tatit, José Miguel Wisnik, Ricardo 

Brem, André Abujamra”.79 Ademais, contou com a direção musical e produção de seu 

marido, o violeiro Paulo Freire. Nesse encontro, podemos perceber que o casal tem certo 

apreço pelo trabalho da Vanguarda Paulista, comprovado pela escolha dos músicos que 

colaboram com seus discos, como Maurício Pereira e Wandi Doratiotto.  

 O disco Brincadeira de Viola, de 2003, foi recomendado pelos pesquisadores e 

músicos Teca Alencar de Brito, Hélio Ziskind, Paulo Tatit e Sandra Peres, como um dos 

suportes para formação das crianças, crítica essa publicada pela Folhinha80. O título do 

trabalho convida-nos a conhecer quais são as brincadeiras exploradas pelo músico no disco, 

como: O Maninha; Escravos de Jó; Mareninha Vem Cá; A Maré Encheu; Alecrim; São João 

Dararão; Boi da Cara Preta; Peixe Vivo; Essa Menina; Pedrinha; Na Lagoa que Tem Léu; 

Bom Pintor; Papagaio. Todas as composições são de domínio público e extrapolam os limites 

regionais, sendo cantadas em todos os cantos do Brasil. 

 Por fim, esse disco contou com a participação dos cantores Ana Salvagni e Zé 

Esmerindo; dos violeiros Pereira da Viola e Badia Medeiros; e dos instrumentistas: Adriano 

Busko, na percussão, Fábio Tagliaferri, na viola clássica, Mané Silveira, na flauta, Ronen 

Altman, no bandolim, Toninho Ferragutti81, no acordeon, Tuco Freire, no baixo elétrico e 

Zezinho Pitoco, no clarinete e caixa. 

 O ano de 2003 para o violeiro Paulo Freire foi de grande intensidade musical, 

visto que nesse mesmo ano, o músico lançou três discos: Esbrangente; Vai Ouvindo; 

Brincadeira de Viola. Porém, tomaremos agora como objeto o disco Vai Ouvindo, de Paulo 

Freire com Tuco Freire e Adriano Busko. Nesse trabalho, o músico realiza parceria com os 

dois instrumentistas mais frequentes em suas gravações, assim como conta com a participação 

de Ana Salvagni. Na apresentação do Vai Ouvindo, em seu sítio eletrônico, Freire diz: 

 

Vai ouvindo é um disco diferente. Tem um tanto de novidades que só vendo. 

Diversas situações da vida brasileira são mostradas: a história de Pedro e Paulo – os 

gêmeos que viraram passarinho, o bombardeio em Canudos, a poesia de João 

                                                           
79 Disponível em: http://www.anasalvagni.com.br/principal_bio.htm Acessado em: 11/08/2014. 
80 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/guiadobrinquedo/fo3009200501.shtml 

Acessado em: 13/07/2014. 
81 Toninho Ferragutti é um importante músico brasileiro que trabalhou com artistas como: Gilberto Gil, Edu 

Lobo, Mônica Salmaso, Hermeto Pascoal, dentre outros. 

http://www.anasalvagni.com.br/principal_bio.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/guiadobrinquedo/fo3009200501.shtml
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Pacífico, a genialidade de Zé Limeira – o poeta do absurdo, além de uma versão 

surpreendente para “Round Midnight”, de Thelonius Monk, ponteado na viola de 

cocho e no baixo acústico. 

Com muitas referências literárias, criei canções e histórias inéditas especialmente 

para o CD. Em algumas faixas a viola vem ligada a pedais de efeito, criando 

possibilidades surpreendentes para o som mágico do instrumento.82 

 

 Vai Ouvindo mostra um diálogo com o universo rural em que estão inseridas a 

poesia de João Pacífico, a batalha de Canudos e a história dos gêmeos que viraram pássaros, e 

também com o universo urbano, com uma versão para Round Midnight, de Thelonius Monk e 

a utilização dos pedais de efeito para o instrumento – algo pouco feito até então.  

Prevendo a dificuldade das composições, o violeiro fala para a Revista Caros 

Amigos: 

 

[...] percebi que o sertão tem que virar mar e o mar virar sertão. É necessário 

aumentar o volume e adaptar nossos instrumentos para isso. A viola que remete aos 

passarinhos, ao rio correndo, tem também que trazer um sol a pino no cerrado e a 

força de Canudos. Percebi que o som da viola, que traz uma contemplação, a 

transformação da natureza em música, precisa entrar rasgando no ouvido do cidadão 

e mostrar para ele a beleza do mandacaru e a resistência da flor espinhuda.83 

   

As palavras escritas pelo músico fazem referência ao que vínhamos expondo, 

visto que a viola não está presa mais ao sertão brasileiro. Com o influxo da globalização, 

novos caminhos firmaram-se, flertando com propostas estéticas até então inovadoras e pouco 

utilizadas. Não nos cabe tomar o trabalho dos nossos músicos como algo estritamente 

revolucionário, mas o seu projeto flerta com novas possibilidades no instrumento. Dessa 

forma, Freire explana:  

 

(...) quis fazer um disco que não estivesse preocupado só com o repertório caipira. 

Isso tomou força depois que viajei aos Estados Unidos com o Ânima e observei que 

o blues tem uma história parecida com a nossa viola caipira, tanto na afinação 

quanto no espírito.84 

 

 Assim, sua passagem pelo grupo Ânima e a excursão pelos Estados Unidos 

trouxem possibilidades experimentais para o instrumento da zona rural brasileira, pois, dessa 

forma, o violeiro colocou o som da viola em contato direto com o blues e o jazz – 

principalmente na versão de Round Midnight – em quase todas as doze faixas do Vai 

                                                           
82 http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_03.htm  Acessado em 08/08/2014. 
83 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_03.htm Acessado em 22/08/2014. 
84 Disponível em:  

http://www.cartamaior.com.br/detalheImprimir.cfm?conteudo_id=6413&flag_destaque_longo_curto=L 

Acessado em: 13/05/2014. 

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_03.htm
http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_03.htm
http://www.cartamaior.com.br/detalheImprimir.cfm?conteudo_id=6413&flag_destaque_longo_curto=L
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Ouvindo. É o que pode ser depreendido com o canto falado do rap na faixa Andei, Andei e o 

rock associando a invasão de Canudos à guerra do Vietnã liderada pelos Estados Unidos da 

América, em Conselheiro/Hino à Proclamação da República, referência direta às canções de 

protesto de Jimi Hendrix.   

 Esse disco teve boa recepção pelos críticos e Edson Wander, do sítio eletrônico 

Carta Maior, fez a seguinte referência ao músico depois de lançado Vai Ouvindo: 

 

Há uma verdade na observação de que violeiros como Paulo Freire mantém relação 

mais construída do que natural com o caipirismo, mas há um perigo também latente 

na crítica: a de tomar-se gesso, ranço tradicionalista. 

Se há que se falar em evolução na música caipira no Brasil, isso tem que 

necessariamente passar pelo próprio Paulo Freire mais Roberto Corrêa, Pereira da 

Viola, Ivan Vilela, Braz da Viola, Almir Sater (antes das novelas), Tavinho Moura, 

Gilvan de Oliveira e muitos outros. É o time de instrumentistas que mantém uma 

mão na tradição violeira e outra na inovação, pelo virtuosismo.  

Desses músicos, Paulo Freire adiciona outros elementos, com o flerte com a música 

instrumental de qualquer parte. É a argúcia (e a busca criativa) que o faz colocar 

distorção na viola de cocho para falar de Antonio Conselheiro lembrando Jimi 

Hendrix ou catar arpejos nessa mesma viola atrás de um emolumento jazzístico 

(“Round Midnight”). 

É um rasqueado do mundo que pode estar tanto nas modas da roça brasileira quanto 

num blues do Delta do Mississipi; ou um singelo dedilhar de uma violaúde (“Bom 

Pintor”) para crianças. O simples pode soar sofisticado e vice-versa. Paulo Freire, 

(...) fora o pouco alcance de voz, é craque nisso.85 

 

 Edson Wander faz menção à simplicidade que o violeiro traz consigo na 

sonoridade e o adjetiva de sofisticado.  

 Por fim, podemos concluir que nesse disco de 2003, Paulo Freire, conjuntamente 

com os instrumentistas Adriano Busko e seu irmão Tuco Freire, conseguiram transcender os 

limites da música caipira, juntando novos elementos e estilos na sua viola de dez cordas. 

Assim, os críticos elevam-no, com outros violeiros, ao nicho de responsáveis por sofisticar a 

música de viola brasileira. 

 Passados dez anos do lançamento de Vai Ouvindo e Esbrangente, o violeiro 

paulistano lança um novo disco em 2013, álbum que recebeu o maior número de críticas 

dentre os seus trabalhos. Alto Grande foi uma mistura de todos os seus outros discos, 

englobando a moda de viola, o jazz, a música instrumental e os causos. Escolhemos esse 

álbum por ter atraído a atenção de importantes críticos musicais, como por exemplo: Tárik de 

Souza86.  

                                                           
85 Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Caipira-polivalente/12/6413 Acessado em 

22/08/2014. 
86 Tárik de Souza é jornalista e crítico musical. Iniciou sua carreira na revista Veja em 1968. Atualmente, ainda é 

a maior referência do jornalismo e crítica musical.  

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Caipira-polivalente/12/6413
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Antes de nos aprofundarmos nas importantes críticas desses jornalistas, 

buscaremos compreender quais foram os aspectos criados, através da apresentação feita pelo 

próprio autor do CD: 

 

Em Alto Grande procurei juntar de uma forma mais intensa o causo e a música. 

Escrevi grandes histórias e encaixei o acontecido em composições de viola. O CD 

tem também temas instrumentais, uma canção do mestre Manelim, músicas 

tradicionais brasileiras, além da faixa que dá título ao trabalho, Alto Grande, que 

traz a expectativa da esposa do vaqueiro enquanto esperava o marido voltar das 

comitivas de gado. Só ouvindo...87 

 

 Nesse disco, Paulo Freire resgata aquilo que já apresentara em seus shows: os 

causos. Além dessa importante característica, o violeiro dá lugar à fala da mulher sertaneja. 

Alto Grande, segundo o criador do disco, era um lugar provido de uma grande montanha, 

aonde as mulheres sertanejas iam quando sentiam saudades dos seus maridos que partiam para 

as viagens distantes levando tropas de bois. 

 O disco conta na sua contracapa o causo que deu origem a esse trabalho, o que é 

um aspecto interessante, pois o autor tenta dialogar com o ouvinte, mostrando que por trás de 

seu trabalho há histórias a serem contadas, e assim, mais uma vez podemos perceber a 

necessidade de Paulo Freire de incluir textos naquilo que é musicado. Nesse caso, vale a longa 

descrição da contracapa: 

 

Dia seguinte, antes de o sol nascer, rumamos para a Taboca e encontramos Seu 

Juquinha – vaqueiro, caixeiro, folião, mestre das gerais. 

Dona Roxa nos serviu café com bolo, arreamos os cavalos e partimos para o Alto 

Grande. Atravessamos rio com os cavalos, almoçamos paçoca de carne embaixo de 

uma mangueira, subimos um bocado, sempre atentando na prosa divertida e certeira 

do velho Juquinha. 

Quando não tinha mais o que subir, ele apontou o mundo e nos mostrou: aqui está o 

Alto Grande! Um nome desses dispensa explicação. Apeamos dos cavalos e ficamos 

admirando a vista. 

Então Seu Juquinha explicou que ali as mulheres dos vaqueiros iam esperar seus 

maridos que viajavam, por semanas e meses, na lida de tocar a boiada. Do Alto 

Grande podiam acompanhar a chegada dos cavaleiros.  

Muito se conta do sacrifício, para o boiadeiro, em uma jornada como essas. 

Dormindo ao relento, faça chuva ou faça sol, cuidando do gado, um sacrifício 

danado que só atenuava com algum banho de rio, ou a visita pras donas nas casas de 

luzinha colorida... 

No Alto Grande, Seu Juquinha nos mostrou a visão da mulher do vaqueiro. Com 

essas viagens, era ela que cuidava sozinha dos filhos, da casa, da roça, da vida da 

família, num serviço sem fim. Entonce atentei no aboio da dona. 

E também procurei estar no lugar do baraio, no oco do coco, no sentimento da onça, 

na posse do mundo, guelém guelém. 

                                                           
87 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_16.htm Acessado 13/08/2014. 

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_16.htm


 
 

95 
 

Este trabalho só aconteceu graças ao envolvimento, amizade e amor dos músicos 

participantes. Estamos juntos há muito tempo, todos nós, e entramos sem pedir 

licença um no carinho do outro. 

Agradeço uma enormidade a eles e ao mistério que nos faz caminhar juntos. 

(FREIRE, 2013, p.3) 

 

 A retratação do “outro lado” da história, contando o sofrimento feminino do 

serviço e pela saudade que o vaqueiro deixara, é uma nova perspectiva. Pois apesar do sertão 

ser o lugar da virilidade, da universalidade, do sofrimento e da masculinidade, como foi 

narrado por João Guimarães Rosa, Paulo Freire dá voz à personagem feminina, interpretada 

por sua esposa Ana Salvagni. No capítulo seguinte analisaremos mais a fundo a música título 

do disco Alto Grande.  

  Levando em consideração tais aspectos sobre a música que dá nome ao disco, 

podemos agora analisar quais foram as críticas atribuídas ao músico ao longo do lançamento 

de Alto Grande. 

 Na revista Carta Capital, Tárik de Souza comenta Alto Grande: 

 

Descartada pela apinhada falange dos sertanejos universitários, a viola caipira pulsa 

em outra dimensão em Alto Grande, “um local no sertão mineiro onde as mulheres 

iam esperar os maridos que viajavam nas comitivas de gado”, descreve o solista 

Paulo Freire. 

Ele também atribui ao título uma função prismática, “a ideia de se verem os vários 

lados da questão”, a partir do próprio exemplo de artista de formação erudita 

(estudou violão clássico em Paris), cuja lapidação se deu no interior do Urucuia, 

ambiente mineiro de seu livro propulsor, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 

Rosa. Paulistano, filho do escritor e psicanalista Roberto Freire, o músico reverencia 

seu mestre de viola, Manoel de Oliveira, de quem gravou a matreira A Cobra e a 

Onça (quem não quer fazer costume/ não faça a primeira vez). O clima roseano 

também se desprende das faíscas instrumentais de Quatros do Urucuia e Manoelzão. 

As fronteiras do roteiro dilatam-se nas fragrâncias jazzísticas de Pintando o Chet na 

Viola, tributo ao trompetista americano da corrente cool Chet Baker. 

Não falta uma moda tradicional de alto refino, A Viola e o Baraio, na qual Freire 

terça cordas e vozes com outro violeiro virtuose, Levi Ramiro. Mas o ponto 

culminante de Alto Grande reside nos cativantes causos musicados. Canto e fala 

costurados no fio da viola (mais guitarra, baixo e bateria), no divertido romance da 

moça bonita e o cabeça oca, em Ferveu. Diálogo ácido no embate com o direito de 

propriedade em É Meu. E, pavimentado pelo piano de Benjamin Taubkin, o 

pungente Causo do Angelino, breve epifania sentimental a envolver Angelino de 

Oliveira (1888-1964), autor do monumento caipira Tristezas do Jeca. De arrepiar 

peão de rodeio. (CARTA CAPITAL, 2014, p.63) 

 

 A constatação do crítico Tárik de Souza logo no início do texto coloca Paulo 

Freire como uma alternativa ao sertanejo universitário, tão difundido pelo mercado no início 

da segunda década desse século. Além disso, o autor faz um apanhado geral, num texto 

descritivo, das músicas contidas no último trabalho do violeiro, ressaltando informações 

importantes como a “contação” de causos, a mistura com o jazz, além da referência a 
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Angelino de Oliveira, autor-referência da música caipira. Pois bem, dessa forma, encontramos 

nos escritos do especialista a permanência caipira no que tange à descrição de causo e a moda 

de viola. Porém, em contrapartida, vemos a sofisticação do som da viola explorando novos 

segmentos, como por exemplo, o jazz.  

 Nessa mesma toada, o jornalista e crítico Edgar Augusto88, em sua coluna no 

jornal Diário do Pará, tece comentários sobre esse mesmo trabalho, intitulado: Paulo Freire, 

músicas de violeiro com sabor de Chet Baker: 

 

O habilidoso Paulo Freire, paulistano que foi morar em Urucuia, sertão de Minas, 

influenciado pela literatura de “O Grande Sertão Veredas”, de Guimarães Rosa, 

acaba de lançar um disco tão admirável quanto curioso. Admirável, porque busca, 

sob influência de sua formação técnica aprumada na viola, mostrar a música pura 

dos violeiros do interior mineiro. E curioso porque, mesmo assim, também consegue 

clima para, de repente, incluir até homenagem ao jazzista norte americano Chet 

Beaker em “Pintando o Chet na Viola” (que toca ao lado de Tuco Freire e Adriano 

Busko). Reina um franco equilíbrio no lançamento, desde o lado popular 

encontrando em “A cobra e a onça”, de Manoel de Oliveira, até “Fé”, tema bem 

harmonizado da flautista Lea Freire. O encerramento com o medley “Causo do 

Angelino”, de autoria do próprio Paulo, “Enquanto o trem passava”, do pianista 

Benjamin Taubkin, e “Tristezas do Jeca”, de Angelino de Oliveira, não poderia ter 

sido mais feliz. (DIÁRIO DO PARÁ, 15/11/2013) 

 

 Edgar Augusto reforça a perspectiva de Tárik de Souza: ambos elogiam o caráter 

técnico e sofisticado do toque da viola do paulista. A Revista Veja, em matéria na publicação 

do dia 29 de janeiro de 2014, traz os seguintes escritos: 

 

Guitarrista de formação jazzística, Paulo Freire se encantou tanto com o mundo 

sertanejo descrito por Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas que se mudou 

para a região do Urucuia, em Minas Gerais, a fim de trabalhar na roça e aprender a 

tocar viola. O encontro da cultura urbana com a simplicidade rústica do campo faz 

de Freire um músico especial. Em Alto Grande, seu mais recente lançamento, as 

histórias sertanejas do violeiro (um contador de casos nato) são entrecortadas por 

ricas passagens instrumentais. É o que se ouve no jazz pop Ferveu!, sobre o romance 

improvável de uma patricinha e um tipo doidão, e em É Meu, canção cheia de 

mudanças no andamento. Pintando o Chet na Viola homenageia o cantor e 

trompetista americano Chet Baker. O virtuosismo de Paulo Freire revela-se na ótima 

faixa-título, em que a cantora Ana Salvagni interpreta a mulher de um vaqueiro 

cansada das viagens do marido – e a viola torna-se um personagem na narrativa, 

fazendo até sons que imitam uma manada de bois. A MPB mais tradicional também 

tem vez, no samba Bom Dia, parceria com Swami Jr. (que divide os vocais com 

Freire). (VEJA, 29/01/2014) 

 

 Os músicos que estão presentes em Alto Grande não diferem muito daqueles que 

já vinham trabalhando com Freire na sua carreira, os quais são destaques nos seus respectivos 

                                                           
88 Edgar Augusto é jornalista, radialista, colunista com presença na Rádio Cultura, na TV RBA e no jornal Diário 

do Pará. A coluna Feira do Som, cuja matéria faz referência ao trabalho do Paulo Freire, existe há 32 anos. 
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trabalhos. Dentre eles estão: o guitarrista Danilo Moraes, o baixista Tuco Freire, o 

percussionista Adriano Busko, o violeiro Levi Ramiro, a intérprete Ana Salvagni, o violonista 

Swami Jr, o músico Maurício Pereira, o clarinetista Alexandre Ribeiro, e o pianista Benjamin 

Taubkin.  

 Pode-se notar que dois grandes veículos de comunicação, apesar de reservado 

espaço, atentaram para o novo trabalho do violeiro. A mídia impressa, principalmente 

representada pelas revistas Veja e Carta Capital, reconhecem a singular sonoridade de Freire, 

misturando os conhecimentos adquiridos na sua viagem ao sertão do Urucuia com a 

sofisticação urbana das suas escolas, tanto em Paris como com o Zimbo Trio.  

  Apesar da viola estar vinculada, pelo menos nos dois últimos séculos, à música 

interiorana, o violeiro paulista conseguiu, através do requinte técnico, colocar no timbre da 

viola novos gêneros, principalmente urbanos, como o jazz. Assim, é notório o reconhecimento 

de críticos especializados, como Tárik de Souza, que observou através da música instrumental 

de viola, uma original sonoridade explorada pelo músico. 

 Enfim, notemos que os três discos destacados aqui pelas críticas foram ao longo 

desses dezoito anos – Rio Abaixo (1995) a Alto Grande (2013) – um aprimoramento do 

instrumento e sua mistura com novos sons até que se chegasse à mescla crítica deste último 

disco. Cabe aqui destaque para a permanência, em relação à música de viola, da maneira de 

levar o causo até o ouvinte e as histórias narradas em suas músicas. A sofisticação, além do 

mais, compreende a mistura de novos timbres, como a bateria, flauta, clarinete, guitarra, pedal 

eletroacústico ao som da viola de dez cordas e seu refinamento técnico, que será explorado 

adiante. 

 

2.6 Ivan Vilela: o acadêmico caipira? 

 Foram analisados alguns aspectos gerais, como críticas e músicos que fizeram 

parte de três discos do violeiro Paulo Freire. Para sermos coerentes achamos melhor separar 

os dois violeiros e, assim, apresentarmos, da mesma forma, quatro discos de Ivan Vilela.  

Tendo em vista que o primeiro deles já foi apresentado no início dessa análise – 

Paisagens (1998) –, traremos agora três trabalhos que consideramos possuir maiores 

referências na crítica especializada: Dez Cordas (2007); Do Corpo à Raiz (2009); Mais 

Caipira (2010). 
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 O músico mineiro é um dos estudiosos de maior fôlego no que concerne à 

pesquisa acadêmica sobre a viola caipira. A sua passagem pela academia, tanto pela 

Universidade Estadual de Campinas como pela Universidade de São Paulo, foi dedicada à 

investigação da cultura interiorana, cujo fruto é a sua tese de doutorado do ano de 2013, 

intitulada Cantando a Própria História: Música Caipira e Enraizamento. 

 No ano de 2005, o curso de Música na Escola de Comunicação e Artes da USP do 

Campus de Ribeirão Preto, passou a oferecer bacharelado em viola caipira89. Tal conquista foi 

muito significativa, visto que os departamentos de música no Brasil, sobretudo o da 

Universidade de São Paulo, são caracterizados por abordarem uma perspectiva mais 

conservadora, ou seja, que não facilita a entrada de instrumentos não eruditos para o estudo e 

pesquisa em seu seio.  

Seguindo a mesma perspectiva, no ano de 2009, o curso foi inaugurado também 

na capital paulista, em virtude de um maior interesse por parte dos discentes nessa região. 

Assim, o Jornal do Campus USP explana com entusiasmo a chegada do novo curso: 

 

A música popular está presente, pela primeira vez, em uma graduação na CMU 

(Departamento de Música) da ECA-USP, no campus Butantã.[...] O coordenador do 

curso, Ivan Vilela, observou que havia mais interessados no instrumento na capital 

do que no interior, portanto optou-se por abrir o curso em São Paulo. [...] 

A inclusão da viola entre os instrumentos estudados no departamento reflete 

modificações que vem ocorrendo no CMU. A faculdade, tradicionalmente erudita e 

europeia, tem hoje muitos professores que circulam também pelo meio popular, 

como Gil Jardim, chefe do departamento, que trabalhou com Gilberto Gil, Ivan Lins 

e Naná Vasconcelos. De acordo com Ivan Vilela, essa transformação deve-se à 

presença de “um corpo docente muito jovem que está empenhado em fazer essas 

mudanças de mentalidade.”  

Esse processo, no entanto, traz à luz a falta de um método de ensino que privilegie a 

música popular brasileira. “O Brasil tem a melhor música popular do mundo, mas 

nenhuma metodologia que contemple suas potencialidades.”, diz Vilella. No caso da 

viola, os alunos do curso de Ribeirão Preto estão transcrevendo partituras para o 

instrumento, que são praticamente inexistentes.90 

 

 O responsável pela inauguração do curso nos dois campi foi o músico e violeiro 

Ivan Vilela. Sua formação acadêmica, sua experiência na pesquisa do instrumento e sua 

capacidade e técnica desenvolvidas foram os quesitos essenciais para receber tal função da 

academia. 

 Apesar da viola estar propriamente vinculada ao universo da música popular, 

como pudemos observar ao longo desse texto, sabe-se que muito da sua aceitação dentro do 

                                                           
89 Disponível em: http://www.usp.br/agen/repgs/2004/imprs/142.htm Acessado em: 13/05/2014. 
90 Disponível em: http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2008/10/viola-caipira-inova-curso-da-eca/ 

Acessado em: 13/05/2014 

http://www.usp.br/agen/repgs/2004/imprs/142.htm
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2008/10/viola-caipira-inova-curso-da-eca/
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Departamento de Música da USP tem como base o processo histórico que a viola de dez 

cordas percorreu para enfim se tornar um instrumento rural.  

 Os estudos e pesquisas do músico mostram que a viola foi objeto da música 

urbana e frequentadora de ambientes nobres antes de tornar-se a catalisadora da catequese 

católica dos índios. Então, “quando chegou ao Brasil no início da colonização, a viola gozava 

de imensa popularidade em Portugal. Parte expressiva da produção musical renascentista 

portuguesa foi produzida para viola.” (VILELA, 2013, p.38).  

 Em virtude do processo de iniciação do curso de viola caipira no Departamento de 

Música da Universidade de São Paulo, Ivan Vilela ficou afastado de trabalhos solo por alguns 

anos. No entanto, foram produzidos ao longo desse período, dois trabalhos: Caipira (2004) – 

parceria com Lenine Santos e Suzana Salles, que permeia o repertório dos grandes clássicos 

caipiras dos anos 40 e 60, como em: Índia de M.Guerreiro, J. A. Flores e José Fortuna, que 

ficou conhecida na voz de Cascatinha e Inhana; Cabocla Tereza de João Pacífico e Raul 

Torres e Saudade de Minha Terra de Goiá e Belmonte. O outro disco produzido nesse 

intervalo foi Vereda Luminosa (2006), no qual Ivan Vilela, a convite da flautista e pianista 

goiana Andréa Teixeira, fez arranjos para músicas de doze compositores goianos. 

 Após esse período, em 2007, o pesquisador e violeiro lança o álbum Dez Cordas. 

O artigo sobre o show de lançamento, no Auditório Ibirapuera em São Paulo, descreve esse 

trabalho: 

  

Nesse novo trabalho, Ivan destaca a técnica que utiliza para tocar e a sonoridade 

extraída da viola. “O nome do CD faz alusão a uma técnica de tocar desenvolvida 

por mim. Utilizo pares de cordas, separadamente na mão que dedilha, dando um 

resultado singular. Essa técnica passa a impressão de que há mais de uma viola 

tocando. Passei anos desenvolvendo-a.”, explica o violeiro. 

Para Antoine Kolokathis, responsável pela Direção Cultura, “falar de Ivan Vilela é 

perceber um artista simples, nascido e criado em Itajubá, no sul de Minas, que 

começou tocando mpb e outros gêneros no violão e também cantando. Hoje Ivan é 

conhecido pelo trabalho, não só de ‘divulgação’ da viola e cultura caipira, mas por 

ser responsável em tê-las colocado em um patamar muito mais alto que alguém 

poderia prever há pouco mais de dez anos atrás. Dez Cordas é o resultado de sua 

mais recente pesquisa: fazer arranjos sofisticados para viola caipira solo, de alguns 

clássicos da música contemporânea e também internacional. Se como professor de 

viola caipira da USP em Ribeirão Preto, onde trabalha e vive hoje, levou o 

instrumento à ‘academia’, como curador do Prêmio Syngenta de Música 

Instrumental de Viola, levou as dez cordas para alguns dos teatros mais importantes 

do país, assim como descobriu as várias vertentes e muitos talentos do instrumento 

pelas regiões do país, agora Ivan mostra um pouco mais das possibilidades desse 

instrumento, que nasceu em Portugal, mas acabou se tornando símbolo da 

musicalidade do interior do Brasil.91  

 

                                                           
91 Disponível em: http://www.auditorioibirapuera.com.br/2011/09/10/ivan-vilela/ Acessado em: 13/04/2014. 

http://www.auditorioibirapuera.com.br/2011/09/10/ivan-vilela/
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 O texto traz algumas informações importantes. A nova técnica ensaiada pelo 

instrumentista produziu um aspecto de significativa singularidade, visto que o instrumento 

passa então a transformar-se, de cinco pares de cordas, para dez cordas isoladas, o que faz 

com que o som do instrumento torne-se mais amplo e, como consequência, facilite a 

ocorrência de uma apresentação virtuosística.   

 O disco Dez Cordas comporta algumas interpretações e rearranjos de canções da 

música popular brasileira. O repertório passa pelos seguintes compositores/banda: Chico 

Buarque, Edu Lobo, The Beatles, Almir Sater, Xisto Bahia, entre outros. O luthier e violeiro 

Luciano Queiroz, em seu blog, fala sobre Ivan e o seu trabalho: 

 

Quem disse que viola não evolui com o tempo? Já tivemos ao longo dos anos 

inúmeras provas do potencial que esse maravilhoso instrumento pode alcançar. 

Vimos a viola sair do universo essencialmente “caipira” e chegar às salas de 

concerto e palcos de rock, tocar os mais diversos ritmos e influenciar as mais 

diferentes gerações. 

E mais uma vez a viola evoluiu. Ivan Vilela fazendo escola, desenvolve uma técnica 

muito particular de tocar o instrumento. Até então a viola era conhecida como um 

instrumento com 5 pares de cordas. Com Ivan ela deixa de ter 5 pares e passa a ter 

10 cordas tocadas separadamente. 

Quem está acostumado a ouvir sempre notas dobradas, vai se impressionar com a 

qualidade do novo trabalho do músico Ivan Vilela, onde ele interpreta de Beatles a 

Tião Carreiro, passando por Chico Buarque e Vinicius de Moraes, Almir Sater e 

Pereira da Viola. 

                                Simplesmente imperdível!92 

 

 É importante analisarmos a crítica de um violeiro sobre o trabalho de Ivan Vilela, 

visto que este último não privilegia apenas músicas caipiras em Dez Cordas, mas tenta levar o 

som da viola a novos arranjos e músicas, como em Eleanor Rigby, de John Lennon e Paul 

McCartney. 

 Algumas informações importantes a respeito do disco devem ser descritas, pois 

ele foi gravado pela Kalamata, que é o primeiro selo dedicado a intérpretes, compositores e 

arranjadores brasileiros, da cidade de Campinas, com ênfase na música instrumental. Além 

disso, o patrocínio direcionado ao disco foi fornecido pela Petrobrás, que visa bonificar 

trabalhos importantes através de editais com inúmeros critérios de avaliação; além do apoio 

do Ministério da Cultura e Direção Cultura93.  

 Após o seu segundo disco de viola caipira solo, e explorando a musicalidade de 

importantes nomes da música mundial, Ivan Vilela, em 2009, lança o disco Do Corpo à Raiz. 

Com a intenção de mesclar música e dança, o violeiro trabalha com o balé, a fim de construir 

                                                           
92 Disponível em: http://www.lucianoqueiroz.com/dicacd31.htm Acessado em: 13/04/2014. 
93 Direção Cultura é uma empresa organizadora e produtora de eventos culturais da cidade de Campinas-SP. 

http://www.lucianoqueiroz.com/dicacd31.htm
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uma sonoridade cosmopolita explorando a world music. No release do disco, em seu sítio 

eletrônico, Ivan Vilela sintetiza: 

 

O trabalho do trio [Ivan Vilela, Paula Ferrão, Gilberto de Syllos] foge do padrão 

“solista e acompanhamento”. Concebido como um Trio de Câmara, os instrumentos 

criam um rico diálogo mesclando elementos das raízes musicais brasileiras à 

concepção singular das composições de Ivan onde o tonal e o polimodal se fundem 

num cruzamento rítmico.94 

 

 Os seus parceiros Paula Ferrão e Gilberto de Syllos são imprescindíveis para a 

produção desse álbum. Paula Ferrão é graduada em arco pela Unicamp, e além de violinista, 

rabequeira, atriz e bailarina, é professora de rabeca e violino, “além de intérprete e professora, 

seus trabalhos envolvem a união entre música e cena, pesquisa, direção musical, trilha sonora, 

preparação corporal e assistência coreográfica e de direção em espetáculos de teatro, dança e 

ópera”.95 Sua participação evoca a junção das artes música e dança. Já Gilberto de Syllos é 

contrabaixista, professor universitário e autor de livros sobre o seu instrumento, e, além disso, 

participou de discos de importantes artistas, como Hermeto Pascoal. 

 O crítico Irineu Franco Perpétuo, da Folha de São Paulo, fez uma importante 

análise do disco Do Corpo à Raiz: 

 

Professor de viola caipira da USP, Vilela tem alargado os horizontes estéticos de seu 

instrumento sem, contudo, perder contato com as raízes naturais. À frente de uma 

formação que inclui sapateado, palmas, vocais, acordeão, percussão, contrabaixo e 

uma série de instrumentos de arco e cordas dedilhadas, Vilela concebeu música para 

ser dançada pela Cia Experimental de Dança de Paula Vital Reis, formada por 

jovens filhos de camponeses da região de Ribeirão Preto. 

Texturas surpreendentes são construídas entre o minimalismo e música de raiz.96 

 

 A crítica concedida por Lauro Lisboa Garcia ao Estado de São Paulo, e disponível 

no sítio eletrônico do violeiro, faz um detalhamento articulado de algumas faixas do álbum: 

 

Um dos mais criativos violeiros contemporâneos, Ivan Vilela surpreende a cada 

novo trabalho, expandindo o alcance e as possibilidades de seu principal 

instrumento. Do Corpo à Raiz reúne temas que ele compôs para a Cia. Experimental 

de Dança Vida. As primeiras faixas são temas da coreografia Os Quatro Elementos. 

O clima etéreo prevalece em Ar, Água e Fogo, como convém. Já Terra-Mussambê é 

pé no chão, cantada e cadenciada em ritmo de congado. O dedilhado de Vilela em 

Ar, curiosamente, remete ao charango de Gustavo Santaolalla no sublime álbum 

Ronroco. Além da viola caipira, Vilela também toca harpinha, pescoção e marreca e 

conta com outros excelentes instrumentistas, incluindo um de seus alunos, Anderson 

                                                           
94 Disponível em: http://www.ivanvilela.com.br/sobre/release.pdf Acessado em: 11/07/2014. 
95 Idem. 
96 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1404201016.htm Acessado em: 11/06/2014. 

http://www.ivanvilela.com.br/sobre/release.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1404201016.htm


 
 

102 
 

Baptista. Os temas das outras coreografias – O Homem e a Terra, Família e O 

Sagrado – tomam como base ritmos das festas do interior, como a catira, o pagode e 

a folia. É mais um toque de mestre nessa “experiência singular” de compor para 

balé.97 

 

 Ambos os textos publicados nos jornais paulistas fazem alusão ao dinamismo e 

junção da música de viola com a dança de companhia. Ademais, percebe-se nesse álbum que 

a sua produção baseou-se no contato entre a música e a dança, pensadas dialeticamente, numa 

referência ponderada das duas artes em movimento se entrecruzando. As composições e a 

direção do disco são do violeiro, além de contar com três participações de Arnaldo Baptista 

seu aluno na academia, e Jeovah Amaral. 

 O último disco que trabalharemos nesse capítulo será Mais Caipira, com Lenine 

Santos e Suzana Salles. 

 Antes de nos aprofundarmos sobre o disco, vale a referência sobre esses dois 

importantes músicos e parceiros de Ivan Vilela, cujos trabalhos possuem participações 

singulares em obras dos mais variados artistas. Em 2002, Suzana Salles foi escolhida como a 

maior intérprete brasileira da obra de Bertold Brecht e Kurt Weill98. Além disso, foi uma 

importante cantora ligada ao movimento cultural Vanguarda Paulista. Apresentou-se ao longo 

da sua carreira com Arrigo Barnabé, Itamar Assunção e Hermelino Neder – importantes 

nomes da música brasileira.  

   Lenine Santos é um intérprete brasileiro de destaque, e doutor em música pela 

Universidade Estadual Paulista – UNESP. Os seus discos referem-se sempre às músicas 

brasileiras e iniciou a parceria com Ivan Vilela e Suzana Salles no disco Caipira, de 2004. 

 No sítio do violeiro, a exibição do disco se dá com as seguintes palavras: 

 

A cantora paulista Suzana Salles, o tenor brasiliense Lenine Santos e o violeiro 

mineiro Ivan Vilela se reúnem para apresentar um repertório abrangente da música 

tradicional caipira brasileira, tendo como referências duplas e compositores famosos 

das décadas de 30, 40, 50 e 60, tais como Cascatinha e Inhana, Angelino de Oliveira, 

João Pacífico, Tião Carreiro e Pardinho, Elpídio dos Santos e Teddy Vieira. 

Clássicos como Boi Soberano, Beijinho Doce e Índia recebem uma leitura simples, 

direta e contemporânea, a partir da pesquisa e referência que cada músico adquiriu 

ao longo de sua carreira individual.99 

 

 Tomando como base essa apresentação, vale a longa citação do site Metso 

Cultural, a respeito da formação do trio e do disco Mais Caipira (2010): 

                                                           
97 Disponível em: http://www.ivanvilela.com.br/sobre/release.pdf Acessado em 13/06/2014 
98 Disponível em: http://daniellathompson.com/Texts/Depoimentos/Suzana_Salles.htm Acessado em 14/06/2014 
99 Disponível em: http://www.ivanvilela.com.br/disco/maiscaipira.html Acessado em: 13/08/2014 

http://www.ivanvilela.com.br/sobre/release.pdf
http://daniellathompson.com/Texts/Depoimentos/Suzana_Salles.htm
http://www.ivanvilela.com.br/disco/maiscaipira.html
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A diferença entre Mais Caipira e o primeiro CD, segundo Lenine, é que “o 

repertório tem menos daquele saudosismo relacionado à música caipira”. 

“Trouxemos coisas novas, que não compartilham dessa ideia romântica de um 

‘mundo caipira’ idealizado. E amadurecemos isso nos shows, nas viagens com o 

primeiro disco, na vivência com o público, com as pessoas.” 

O primeiro projeto nasceu quando Suzana e Lenine participaram da ópera 22: Antes 

e Depois, de Arrigo Barnabé, Tim Rescala e Guto Lacaz (2002). Nos intervalos das 

apresentações, os dois constataram que conheciam um vasto repertório do gênero. 

Convidaram o violeiro, compositor e arranjador Ivan Vilela para fazer parte. A 

decisão de Ivan não foi aleatória, pois além de amigo, o músico tem personalíssima 

concepção musical dentro do universo caipira. O primeiro álbum, Caipira, deu 

origem ao DVD de mesmo nome, lançado em 2007 pelo Itaú Cultural na coleção 

Toca Brasil. 

O título deste novo CD enfatiza a proposta dos três na busca por uma música caipira 

mais abrangente, como afirma Suzana: “... mais vivenciando que pesquisando essa 

música, afinal muitas dessas canções eu sempre cantei nas reuniões familiares. A 

gente acabou descobrindo outros significados para uma música como Fio de Cabelo, 

por exemplo, ou um compositor ligado à música nordestina como Luiz Vieira, 

fazendo essa Guarânia da Lua Nova. O título é ‘mais’ de estarmos voltando, quanto 

de abrangência também, sabendo que essa música não tem limite.”100 

 

 Vemos que esse disco tem por finalidade explorar o universo caipira a partir de 

uma visão da própria vida dos intérpretes, isto é, eles não estão querendo se passar pelos 

violeiros sertanejos e/ou interioranos, mas estão em busca da musicalidade estudada nos seus 

meandros acadêmicos sobre a música caipira. É notória essa referência, visto que os músicos 

objetos desta dissertação não estão preocupados em tentar classificar o caipira, o interiorano 

ou sertanejo como o bom homem, ou aquele que vive no bom lugar; estão preocupados em 

absorver a música desse lugar e trabalhá-la com os instrumentos e recursos que possuem no 

atual cenário da modernidade.  

Contemplando tais informações, em uma crítica realizada por Luiz Fernando 

Vianna para a Folha de São Paulo, sobre Mais Caipira, classifica-o como álbum de MPB. Tal 

classificação, apesar de não possuir muito significado para efeito de análise, reafirma nossa 

tese de que os nossos violeiros não estão fazendo música caipira como faziam no início do 

século XX, mas estão sofisticando-a e modificando-a de acordo com as suas vivências e 

concepções musicais. Tais adjetivos, sofisticação e permanência, serão trabalhados no 

capítulo seguinte.  

Por fim, tomemos a crítica feita no mesmo sentido supracitado, na Folha de São 

Paulo, por Luiz Fernando Vianna, sobre Mais Caipira: 

 

                                                           
100 Disponível em: http://www.metso.com/br/news_br.nsf/WebWID/WTB-120723-22576-

65955?OpenDocument Acessado em: 13/08/2014 

http://www.metso.com/br/news_br.nsf/WebWID/WTB-120723-22576-65955?OpenDocument
http://www.metso.com/br/news_br.nsf/WebWID/WTB-120723-22576-65955?OpenDocument
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Seis anos depois do primeiro encontro, que resultou no disco “Caipira”, os cantores 

Suzana Salles e Lenine Santos se reúnem com o violeiro e compositor Ivan Vilela 

para um novo disco dedicado à chamada música caipira. Os arranjos e o repertório 

provam como o simples pode se transformar em algo sofisticado e surpreendente. 

Encantam as versões para a notória canção “De Papo pro Ar”, de Joubert de 

Carvalho e Olegário Mariano, e as três composições de Elpídio dos Santos, entre 

elas a faixa “Ranchinho Brasileiro”.101 

 

Tomamos para estudo três discos de cada violeiro, por achar pertinente mostrar, 

além das suas concepções musicais, o reconhecimento da crítica especializada perante o 

lançamento dos seus álbuns no mercado. Dessa forma, percebemos que tanto Paulo Freire 

como Ivan Vilela, mantêm um reconhecimento importante desde os seus primeiros discos e 

isso servirá de apoio para trilhar as suas carreiras na música brasileira. 

 Por fim, julgamos necessário fazer essa aproximação de disco/músico e crítica, 

para tomarmos como referência os textos desses especialistas, e com isso facilitar a nossa 

dissertação sobre o processo histórico no qual os compositores estão inseridos. 

Pudemos observar, enfim, que a classificação de Vilela e Freire, feita pela crítica, 

é quase unânime quanto aos aspectos de singularidade e sofisticação, o que servirá de apoio 

para demonstrarmos como seus trabalhos podem trazer resultados importantes para a música 

brasileira devido às suas concepções e ao modo como estão inseridos na conjuntura política, 

econômica e cultural dessa época denominada de globalização.  

Destarte, trabalharemos no próximo capítulo a partir de uma análise que procurará 

ser mais sustentada em requisitos técnicos, para que possamos, assim, observar o quão há de 

sofisticação e permanência da música caipira no que concerne às suas sonoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1310201017.htm Acessado em: 10/08/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1310201017.htm
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CAPÍTULO 3 – SOFISTICAÇÃO, PERMANÊNCIA... PACTO? 

  

O processo histórico da música caipira tem que ser relacionado com aspectos 

sociais, políticos e econômicos da população do interior do centro-sul brasileiro. O êxodo 

rural pelo qual o Brasil passou na maior parte do século XX colocava em questão quais 

seriam os ideais desenvolvimentistas para nosso território. A busca pelo progresso e a 

insistência na modernização copiada do exterior fez com que a cultura rural brasileira fosse 

diminuída e depreciada ao longo da história. 

 O habitante das áreas rurais esteve vinculado ao subdesenvolvimento e ao atraso 

da economia e situação social do Brasil. Consequentemente tudo aquilo que lhe pertencia, 

como os costumes, as tradições e as festas, foi sendo colocado à margem da construção de 

progresso. Esse ideal desenvolvimentista, vinculado à Europa industrial, também ganhou 

espaço na literatura. 

 Em 1918, Monteiro Lobato publica o seu livro de contos Urupês. Em uma dessas 

histórias, o autor escreve sobre o personagem rural Jeca Tatu cuja depreciação se dá numa 

descrição da vida simples, pobre e arcaica, onde o personagem não tem inteligência e não 

possui grandes ambições além de usufruir a terra até o seu esgotamento, sem levar 

desenvolvimento algum para a região em que habita. Tendo como ideal o velho continente, 

Lobato diz que “o caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no recesso 

das grotas” (LOBATO, 2004, p.176). 

 Tal personagem é icônico no que se refere ao homem rural brasileiro. Sendo 

utilizado por produtos “medicinais”, como Biotônico Fontoura em 1924 (CAMPOS, 2009, 

p.45-52), ele construiu e deu sensibilidade à imagem depreciativa do homem rural brasileiro, 

sobretudo o caboclo caipira.  

Essa imagem depreciativa é determinada por uma visão colonizadora, ou seja, o 

colonizador está sobreposto ao colonizado e tudo aquilo que remete ao primeiro está 

vinculado ao conhecimento, ao moderno e ao desenvolvido. Sob essa ótica, o homem rural se 

enquadra no sujeito colonizado – já que suas características se originam da miscigenação, 

sobretudo, do índio, do imigrante europeu e também do africano.              

 A população com sangue não europeu ou mestiça sempre foi marginalizada em 

prol de uma população branca e europeia. No entanto, a marginalização social desses 

habitantes implica também na diminuição da sua cultura e na exclusão do projeto de 

progresso. Corroborando essa ideia, Ivan Vilela escreve: 
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No Brasil, observamos que a diversidade e produção musical das classes menos 

favorecidas sempre foram muito maiores que as das elites. Com já citamos, no 

momento em que a cultura popular brasileira se definia como tal, isso nos séculos 

XVIII e XIX, a elite brasileira, preocupada em se parecer com a elite europeia e, 

portanto, de costas para o Brasil, não presenciou o rico processo sociocultural que se 

descortinava. Assim, essa elite quando olha para a sua cultura popular não a 

reconhece como própria e nem se vê nela. 

Essa característica corrobora o fato de termos nossa história e nossos valores 

negados a cada instante, inclusive no sistema educacional do primeiro ao terceiro 

graus, como se a modernidade para vir precisasse antes eliminar todos os traços de 

cultura ligados à tradição (VILELA, 2013, p.70). 

  

As produções a respeito da música popular brasileira, segundo Ivan Vilela, na sua 

maior parte, não foram escritas por músicos, com isso, aspectos musicais sempre são deixados 

num segundo plano. Com isso, a depreciação e classificação da música sertaneja ou caipira 

como pobre são recorrentes. O pesquisador conclui:   

 

Quase toda musicologia da música popular brasileira não foi escrita por músicos, 

mas por cientistas sociais, críticos literários, linguistas, historiadores e jornalistas. 

Isso é positivo sob o aspecto de que novas visões, novos recortes são acrescentados 

ao olhar das modalidades estudadas. De outro lado, sendo essas as quase sempre 

únicas referências sobre o assunto, acabam algumas vezes criando uma visão 

distorcida, pois a matéria musical não entra no mérito da questão musicológica. 

Fatos como esse fizeram, por exemplo, o Clube da Esquina não ser inserido no rol 

dos movimentos de renovação mais importantes ocorridos na MPB e a música 

sertaneja ser tratada como uma música pobre. (VILELA, 2013, p.67) 

 

 O professor e sociólogo Waldenyr Caldas em seu livro Acorde na Aurora: música 

sertaneja e indústria cultural coloca alguns aspectos a respeito da música sertaneja já inserida 

na indústria cultural e demonstra a sua impressão sobre esse gênero:  

 

De significativa importância é observar-se, ainda outro componente estético nas 

canções sertanejas: a redundância não se faz presente apenas no discurso da canção, 

mas também na melodia. Ao ouvirmos um long-playing de qualquer dupla sertaneja, 

temos, de vez em quando, a impressão de estarmos ouvindo sempre a mesma 

música. A redundância se aclara de tal forma, que qualquer pessoa, por mais leiga 

que seja em teoria musical, perceberá imediatamente a predominância da tonalização 

horizontal, da linha melódica repetitiva, da forma harmônica, da métrica, enfim, das 

fórmulas básicas que caracterizam a música sertaneja. Estamos, assim, diante da 

própria collage musical, dos clichês já bem padronizados. (CALDAS, 1979, p.85) 

 

 A evidência apenas dos aspectos negativos da música sertaneja já inserida na 

indústria cultural é nítida. Caldas, com intuito apenas de elencar e observar as características 

que se tornarão padrão a partir do momento da sua gravação em disco, não reconhece os 
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aspectos positivos herdados do gênero caipira. Com isso a depreciação, para ele, é inevitável. 

Dessa forma Vilela explana: 

 

Caldas trata a música sertaneja como uma música de poesia pobre. Amadeu Amaral 

em Tradições Populares se refere à poesia caipira como uma flor do campo que, 

quando olhada de longe, junto da flora campestre, parece de uma simplicidade rude, 

mas, se vista de perto, tem tantos detalhes quanto qualquer outra flor. (VILELA, 

2013, p.68) 

 

 Dessa forma, é evidente que Ivan Vilela em seu livro tenta buscar um 

reconhecimento musical significativo e reverter a imagem depreciativa a que este gênero foi 

submetido ao longo da sua história. Por isso, a análise musical, levando em consideração 

todas as suas características, é imprescindível para elencarmos quais são as sofisticações 

presentes neste gênero brasileiro. O sociólogo e professor Antonio Candido, descrevendo 

sobre a literatura, pode nos auxiliar nesta perspectiva de análise da cultura brasileira: 

 

Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que 

nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem; e se não a amarmos, 

ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará 

do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar 

vida a essas tentativas muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em 

que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação 

penosa da cultura europeia, procuram estilizar para nós, seus descendentes, os 

sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, - dos quais se 

formaram os nossos. (CANDIDO, 1964, p.8) 

 

 De acordo com isso, devemos nos debruçar sobre as perspectivas e o processo 

histórico brasileiro para conseguirmos balizar as características desta cultura popular. No 

entanto, como percebemos anteriormente, o autor Waldenyr Caldas, preocupado em decifrar 

as novas relações estabelecidas entre música caipira e o mercado, credita certa depreciação 

quando este gênero é gravado, fato também visto no livro Capitalismo e Tradicionalismo 

(1975) do sociólogo José de Souza Martins. 

 É certo que os sociólogos estavam ali tentando colocar em destaque a música 

caipira comparada à música sertaneja – que neste caso (não para efeito da nossa pesquisa) se 

transforma de caipira em sertaneja quando é inserida na indústria fonográfica. Esses autores 

eram muito influenciados pelas perspectivas adornianas sobre as quais cabe certa crítica a que 

nos debruçaremos em outra oportunidade.   

 Para tanto, concluímos que a música caipira, ao longo da sua história 

conjuntamente com o próprio caipira, foi muito depreciada em virtude dos ideais de progresso 

concebidos pela elite e pelo Estado brasileiro. Vilela justifica tal aspecto escrevendo: 
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[...] não faz sentido tratar a cultura popular, a cultura camponesa, como uma 

manifestação humana inferior, de menor qualidade. Essa atitude só pode ser 

justificada por uma visão de fundo positivista de tratarmos o moderno em oposição 

ao tradicional; o que parece ter sido a tônica do crescimento urbano no Brasil a partir 

do advento da República. (VILELA, 2013, p.69) 

 

Assim, julgamos que a sonoridade, aqui tratada, sofre depreciação sócio-histórica 

antes mesmo que uma análise musicalmente apropriada evidencie tais possíveis deficiências. 

Nossos textos não são redundantes no sentido de que a maior parte da literatura do gênero 

caipira ainda vincula certa desvalorização nos seus traços musicais. Em entrevista concedida a 

mim, Ivan Vilela arremata: 

 

O simples está muito mais na depreciação sócio-histórica que o caipira e sua cultura 

foram submetidos do que propriamente a arte dele. Você não tem nenhum segmento 

na música popular com tantos ritmos distintos como a música caipira. É que a gente 

sempre pautou de tratar de sofisticação, a sofisticação harmônica na música popular. 

[...] Não, você tem vários quesitos de sofisticação. O quesito tímbrico pode ser um 

quesito de sofisticação.102  

 

 Num primeiro momento, observamos que uma das sofisticações do gênero caipira 

está na sua diversidade rítmica. O violeiro Ivan Vilela explana:  

 

Desconhecemos na música popular algum segmento que abrigue tantos ritmos 

distintos. Afirmamos isso com base em nossas pesquisas. A música caipira é o maior 

guarda-chuva de ritmos distintos existente na música brasileira.103   

 

 Questionado sobre a depreciação sócio-histórica do caipira e da sua cultura, o 

violeiro, defendendo a tese de que isso tratou de enraizar a desvalorização da sua música, 

indaga: 

 

Como na MPB sempre se atribuiu à sofisticação harmônica o signo da 

complexidade, todas as músicas de harmonias singelas foram enquadradas como 

simples, não elaboradas. Ora, e a diversidade rítmica, a utilização de compassos 

híbridos, compassos atípicos como o quinário, o uso de portamentos e de fermatas 

em grande quantidade não seriam também fatores a ser considerados como 

credenciadores de uma suposta sofisticação?104 

 

 Seria equivocado balizarmos como sofisticação apenas tudo aquilo que a MPB 

ofereceu. Isso impediria o reconhecimento de outros gêneros como possuidores de aspectos 

                                                           
102 Entrevista realizada pelo autor com Ivan Vilela. Ver na íntegra no Anexo II desta dissertação. 
103 Idem. 
104 Ibidem.  
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distintos que são também sofisticados. Por isso, ainda, afirmamos que não há motivo para o 

binarismo entre tradicional e moderno. Os dois podem possuir aspectos que sejam de especial 

ornamento. Concluindo o assunto, Vilela descreve a complexidade da música caipira: 

 

Como é uma música que está presa ao texto, as divisões de tempo são totalmente 

atípicas, muito complicadas, difíceis mesmo de ler. [...] As texturas construídas em 

música folclórica, em música caipira, a gente que estuda não é capaz de fazer. Há 

outras sofisticações que nunca foram levadas em conta, principalmente por causa da 

depreciação sócio-histórica.105 

 

 Por fim, dessa forma entendemos que o gênero caipira também possui as suas 

respectivas sofisticações. O título dessa dissertação, Paulo Freire e Ivan Vilela: Sofisticação e 

Permanência da Sonoridade Caipira, não quis significar, em nenhum momento, o descrédito 

deste gênero, que seria valorizado pelo trabalho dos dois violeiros paulistas. Estamos nos 

aprofundando nessa discussão para mostrar que tanto Freire como Vilela vão buscar 

elementos de outros gêneros e culturas, através das suas inspirações artísticas, para dar sua 

contribuição ao gênero que foi gravado na primeira metade do século XX. E 

consequentemente é assim que pensamos as suas respectivas sonoridades, não através do seu 

binarismo, mas sim buscando a combinação entre tradicional e moderno.     

 

3.1 Música como fonte histórica?  

 Nesse espaço vamos analisar, de acordo com o que expusemos nos capítulos 

anteriores, características importantes de algumas músicas escolhidas por nós em que são 

perceptíveis a sofisticação implicada pelos músicos. É válido nos atentarmos que não é nosso 

propósito analisarmos todo o material musical composto pelos violeiros e por isso 

selecionamos as que são pertinentes aos nossos objetivos. O material sonoro, para nós 

historiadores, é uma fonte histórica imprescindível para acessar nosso passado. Desta forma, 

“a canção ou a música popular poderiam ser encaradas como uma rica fonte para 

compreender certas realidades da cultura popular e desvendar a história de setores da 

sociedade pouco lembrados pela historiografia” (MORAES, 2000, p.205.) É evidente que nós 

historiadores, procuraremos levantar balizas que estão ao nosso alcance para buscar uma 

compreensão honesta do material musical, visto que nós não temos formação na área. O 

professor José Vinci de Moraes escreve: 

 

                                                           
105 Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/02/12/tributo-cultura-popular/ Acessado: 02/02/2015. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/02/12/tributo-cultura-popular/
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Em primeiro lugar, é preciso reconhecer, ainda que ligeiramente, as particularidades 

objetivas e materiais dos sons produzidos e sua propagação, e como eles foram e são 

(re) elaborados pela sociedade humana, de diferentes modos, em forma de música. 

Os sons são objetos materiais especiais, produtos da ressonância e vibração de 

corpos concretos na atmosfera e que assumem diversas características. Trata-se de 

objetos reais, porém invisíveis e impalpáveis, carregados de características 

subjetivas, e é assim que proporcionam as mais variadas relações simbólicas entre 

eles e as sociedades. Provavelmente por isso, torna-se difícil analisar suas relações 

com o conjunto social, pois na maioria das vezes, elas estão expostas mediante a 

linguagem própria dos sons e dos ritmos. E, no entanto, quase sempre é possível 

verificar seus vínculos profundamente reais e próximos com as relações humanas 

individuais e coletivas. (MORAES, 2000, p.210) 

 

   Assim, prevendo a dificuldade de fazer uma interpretação musical dos nossos 

violeiros, não temos em mente a análise restrita do campo musical deles, mas sim priorizar e 

observar aspectos simbólicos que trarão resultados históricos significativos para o nosso 

trabalho. A fonte sonora é parte integrante de “tensões e contradições em que os sujeitos 

históricos vão constituir partes da realidade social e cultural” (MORAES, 2000, p.212). Isso 

exclui a ideia de que esta fonte histórica é reflexo direto dessas estruturas e também da sua 

autonomia total. 

 Estabelecidos esses critérios metodológicos, partiremos para o estudo das 

respectivas composições, articuladas com as estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais do período dado.  

 O início da década de 1990 foi muito conturbado no cenário político brasileiro. A 

eleição de Fernando Collor (1990-1992), como vimos anteriormente, trouxe uma maior 

racionalidade para a indústria do disco no Brasil. O início das privatizações das empresas 

estatais, a abertura da economia nacional, a exposição da corrupção e o sequestro dos ativos 

financeiros provocaram, no país, certa instabilidade econômica.   

 Nessa perspectiva, a forma de atuação da indústria fonográfica partiu para a 

austeridade financeira. Os experimentalismos e as novas apostas na cena musical foram 

deixados para o segundo plano. Era mais rentável e viável para estas empresas colocar no 

mercado apenas aqueles artistas que retornariam certa lucratividade para os seus cofres. 

 Esse período conturbado de nossa história impediu que os violeiros gravassem 

qualquer trabalho. A dificuldade na cena cultural, além dos problemas econômicos, inibiu a 

gravação de “novos” músicos. É válido lembrar que Paulo Freire vai gravar o seu primeiro 

trabalho – utilizando já a viola como instrumento principal – só em 1995 – Rio Abaixo – e 

Ivan Vilela, após a gravação de um disco com Pricila Stephan em 1985 – Hortelã –, vai 

registrar o seu trabalho com viola caipira como instrumento principal em 1998 – Paisagens.  
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 A situação econômica, no período desses dois primeiros discos, havia melhorado. 

O governo de Itamar Franco consegue estabilizar, de certa forma, a economia brasileira e 

novas oportunidades surgem. Desta forma, o historiador José Adriano Fenerick nos auxilia na 

compreensão desse período: 

 

O mercado brasileiro de discos só apresentaria melhoras a partir de 1994, com a 

relativa estabilização da economia, ou ao menos com o controle dos índices de 

inflação proporcionado pelo Plano Real, criado no governo do então presidente 

Itamar Franco, e com a popularização de uma nova tecnologia: o compact disc (CD). 

(FENERICK, 2008, p.131) 

 

 Desta forma, neste período e aproveitando da nova tecnologia lançada pela 

indústria fonográfica, Paulo Freire e Ivan Vilela gravam os seus respectivos trabalhos, sobre 

os quais nos debruçaremos. 

 

3.2 Ivan Vilela: o violeiro urbano. 

 Nesse espaço iremos analisar aquilo que tange a contribuição de Ivan Vilela para a 

música de viola. É evidente que, como dissemos anteriormente, este violeiro não faz música 

caipira como os cantadores do início do século XX. No entanto, o seu repertório, se apropria 

de elementos dessa cultura – permanência – e também a sofistica – trazendo novos elementos 

de outros gêneros, do seu aprendizado e daquilo que o mundo globalizado pode lhe oferecer – 

a música tocada no instrumento de dez cordas. Dessa forma, nossa metodologia para análise 

desses aspectos se aplicará a três músicas escolhidas por nós, de diferentes momentos da sua 

carreira, que podem trazer certa clareza para aquilo que pesquisamos. As faixas são: No 

Balanço do Jacá (Paisagens, 1998), Chora Viola (Dez Cordas, 2007) e Pra Matar Saudade de 

Minas (Paisagens, 1998)106.  

 No seu disco Paisagens de 1998, o violeiro trabalha com uma ideia que até então 

era rara na música de viola, o conceito de harmonização. Assim, o pesquisador João Paulo do 

Amaral Pinto traz que: 

 

Como se sabe, o universo harmônico dos gêneros caipiras é um tanto simples e 

rudimentar, com o predomínio de harmonias tonais em tonalidades maiores 

utilizando-se na maior parcela das canções de pouco mais dos três acordes básicos 

do campo harmônico (I, IV, V7) e com raras modulações. (PINTO, 2008, p.75) 

 

                                                           
106 Essas três músicas estão no disco gravado do Anexo IV. 
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 Dessa forma, escolhemos a música No Balanço do Jacá, faixa de número catorze 

do disco Paisagens de 1998, para analisarmos, através de uma escuta atenta, alguns aspectos 

importantes. 

 Nessa primeira música instrumental temos como instrumento único a viola. O seu 

início tem certa derivação do gênero caipira, especificamente a moda de viola. Sua introdução 

parece preceder alguma história que será narrada, apesar de não contar com a parte cantada. 

No entanto, entendemos que Ivan Vilela, neste primeiro momento, parece fazer referência à 

melodia da música Inhambu Xintã e Xororó de Atos Campos e interpretada, inicialmente, por 

Tonico e Tinoco. Além disso, tal prática revela habilidade, conhecimento e criatividade. Tal 

técnica pode ser muito observada nas composições do músico Renato Andrade, o CD Enfia a 

Viola no Saco traz no seu encarte a seguinte descrição: 

 

Com sensibilidade, bom gosto e conhecimento, Renato Andrade reúne fragmentos 

de grandes clássicos da música sertaneja, daqueles que fizeram sucesso em seu 

tempo e que sempre serão lembrados, definitivamente incorporados ao cancioneiro e 

à emoção do povo brasileiro, em homenagem a São Paulo. (ANDRADE, 2002 apud 

PEIREIRA, 2011, p.122) 

    

Com referência a No Balanço do Jacá do disco Paisagens de 1998, o violeiro 

Ivan Vilela, em entrevista, nos diz que: 

 

No Balanço do Jacá já é uma homenagem ao Renato Andrade. Eu usando técnicas 

do Renato de ligados e tudo mais. Foi muito em cima do Renato aquilo. Totalmente 

inspirada no espírito do Renato, o tipo de coisa que ela tem. O tipo de ligado que a 

gente faz ali. É muito parecido com as coisas do Renato. Eu até vacilei, eu tinha que 

ter dedicado a ele essa música no Paisagens. Mas eu falei isso para ele depois. 107 

 

Pode-se perceber que esta composição de Vilela traz uma divisão, também feita 

por Renato Andrade, esta que chamamos de Introdução e Desenvolvimento. Isto significa que 

no início, há uma parte introdutória antes efetivamente dela caminhar através do arranjo 

melódico feito pelo compositor. 

Ainda na sua introdução, a composição possui um recorte nas cordas – batida que 

transcende o sentido superior rumo ao inferior ultrapassando todas as cordas do instrumento – 

com uma alternância de dedilhação. Assim nesse momento, Ivan Vilela coloca em prática sua 

técnica performativa de tocar todas as cordas da viola caipira separadamente. Como é sabido, 

a viola tem cinco pares de cordas, visto que os três primeiros são oitavados e os dois 

inferiores são afinados em uníssonos (os mais agudos).   

                                                           
107 Entrevista concedida ao pesquisador. Ver na íntegra no Anexo II. 
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 O pesquisador e músico iniciou as suas pesquisas no instrumento com o intuito de 

tocar separadamente as dez cordas108, com justificativa de buscar uma sonoridade ímpar para 

suas composições. Explanando sobre suas inquietudes com relação à separação dos pares das 

cordas, Ivan Vilela nos diz: 

 

Eu peguei a minha viola e abri a distância dos pares, ela tem cinco pares, eu peguei a 

nota do par e abri. E começou uma novela que durou um ano e meio porque a hora 

que eu batia o dedão não fazia pã, fazia parã. As notas ficaram mais longe, eu abri a 

distância das notas. Eu falei: “bom, vou ter que aumentar a velocidade do toque”. Só 

que quando você aumenta a velocidade, você aumenta o volume. Quando a gente 

quer tocar forte, você não toca forte, você toca mais rápido. Imagina um carro 

batendo a 100km/h e um carro batendo a 10km/h. Então, na hora que eu aumentei a 

velocidade, eu aumentei o volume. Então eu falei: “não, agora eu tenho que tirar o 

volume e manter a velocidade”. Todo trabalho do arpejo mudou. Isso me rendeu 

uma inflamação na mão que eu fiquei trabalhando com técnica para equacionar essas 

coisas. E nesse processo de equacionar eu descobri um milhão de coisas, e hoje em 

dia todo o trabalho meu com a mão está ligado à velocidade e a posicionamento, eu 

para destacar uma nota mais que a outra é só mudar a posição da mão, só mudando a 

posição de articulação, você muda tudo isso e de uma maneira muito mais macia que 

trabalhar com forças.109  

 

 Em No Balanço do Jacá, já no seu desenvolvimento, percebemos que o violeiro 

se utiliza desta técnica e fica batendo num bordão dominante e ponteando duas notas nas 

últimas cordas do instrumento. Isso constrói a sensação de que há mais de uma viola se 

intercalando.  

 As notas tocadas na viola de Ivan Vilela dão a sensação de que elas estão indo e 

voltando ao mesmo ponto e com isso construindo a ideia de balanço e uma sensação de “vai e 

vem”, referendando o nome escolhido pelo autor: No Balanço do Jacá. Isso coloca-nos em 

consonância com a visibilidade que a música quer trazer ao ouvinte, ou seja, ela desenha 

aquilo que quer representar figurativamente como, por exemplo, fez o compositor Claude 

Debussy em Des Pas Sur La Neige110.   

 Já na parte final desta composição, o violeiro se utiliza três vezes desse recorte 

sobre as cordas do instrumento fazendo referência, mais uma vez, à moda de viola e finaliza 

com um clichê da música caipira que é o arremate, onde o músico passa a unha sobre as 

cordas e abafa com a mão o seu som. Tal termo também é “utilizado para encerrar uma seção 

                                                           
108 Segundo Ivan Vilela em entrevista concedida ao pesquisador, o primeiro trabalho de dez cordas por ele 

percebido, foi de Teodoro Nogueira, um concertino para viola e orquestra de corda, além de transcrever Bach 

também. Segundo o Vilela, “Geraldo Ribeiro [executante] quando foi gravar colocou o bordão em cima, a nota 

grave em cima. Só que na viola você tem a nota aguda em cima da grave.”  
109 Entrevista concedida ao pesquisador. Ver na íntegra no Anexo I. 
110 Para uma análise de Des Par Sur La Neige de Claude Debussy ver: MOLINA, Sergio. Des Par Sur La Neige: 

aspectos técnico-composicionais do prelúdio de Claude Debussy. Opus, Porto Alegre, v.17 n.1, p.73-96, jun. 

2011. 
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ou finalizar uma música flamenca.” (SARDO, 2012, p.64) O arremate é utilizado por Ivan 

Vilela em praticamente todo o disco Paisagens, ou seja, isso faz parte de aspectos da música 

caipira que permaneceram nas suas gravações. Questionado pelo seu percussionista – Magrão 

– sobre a utilização dessa técnica em praticamente todas as suas músicas, Vilela diz “É isso. 

Tem que acabar assim. Isso é uma marca da música caipira”111. Esta passagem faz nos 

posicionarmos da seguinte forma: sobre esses aspectos composicionais que o violeiro se 

utiliza, muitos deles têm origem na música caipira, porém, de forma criativa e inovadora, 

consegue levar até o instrumento de dez cordas aspectos que sofisticarão as suas composições. 

 

 Nesse segundo momento nos importaremos com o arranjo e gravação da música 

Chora Viola do disco Dez Cordas de 2007. Passado quase uma década desde a gravação de 

Paisagens – 1998 – o violeiro mineiro toma novamente, neste disco, a viola como o 

instrumento principal das suas gravações. Pudemos notar nas análises que o disco de 1998 era 

um momento em que o músico estava “descobrindo” o instrumento e buscando compor aquilo 

que perpassava no seu contexto histórico. Vilela descreve essa passagem: 

 

O primeiro processo meu de conhecer a viola foi compor [Paisagens – 1998]. O 

segundo processo foi fazer arranjo. [...] Então, foi um disco de arranjos e onde eu já 

estava desenvolvendo uma técnica, na realidade eu não inventei, mas dei uma 

contribuição e continuo dando inestimável, até que é a técnica das dez cordas.  

 

 Assim, o violeiro busca algumas canções que são representativas para ele e que, 

através da sua interpretação, o som da viola possa dar, através da sua habilidade, uma 

contribuição para o gênero. Além disso, a técnica de tocar separadamente as dez cordas é 

reutilizada neste disco de maneira muito singular e já também bem desenvolvida. Nesse disco, 

como dissemos anteriormente, são gravadas músicas de diversos cantores dos mais variados 

gêneros musicais, da música caipira ao rock, da MPB à música folclórica. Dentre os 

compositores escolhidos, podemos citar: Chico Buarque e Vinicius de Moraes, Almir Sater, 

John Lennon e Paul McCartney, George Harrison, Tião Carreiro, Flávio Venturini, Mario de 

Andrade, Edu Lobo, Xisto Bahia, dentre outros. 

 A canção Chora Viola, de Tião Carreiro e Lourival dos Santos, foi gravada pela 

primeira vez pelo primeiro conjuntamente com seu parceiro Pardinho no disco A Caminho do 

Sol, de 1973, pela Chantecler. Nesse sentido, buscando aprofundar a análise em aspectos 

musicais tomaremos como referência dois trabalhos importantes que tem como objeto de 

                                                           
111 Entrevista concedida ao autor desta pesquisa. Ver no Anexo II.  
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estudo as canções do importante violeiro Tião Carreiro, que são os dos pesquisadores Denis 

Malaquias (2013) e João Paulo do Amaral Pinto (2008).  

 Tião Carreiro é tido no meio violeirístico como um personagem muito importante. 

A sua contribuição para a música de viola foi significativa no que tange à sofisticação e 

criação de novos ritmos dentro da música caipira. João Paulo do Amaral descreve a 

importância do trabalho de Carreiro: 

 

Seu talento, musicalidade, técnica e desenvoltura como violeiro passaram a ser 

reconhecidos principalmente a partir dos seus solos e introduções de viola nos seus 

pagodes, ritmo novo criado no final dos anos cinquenta que combinava um 

complexo toque de viola com outro no violão, tornando-se a marca do violeiro. 

Desta forma, seus solos e ponteados de viola se converteram em referência musical 

importante para nomes de destaque da viola como Renato Andrade e Almir Sater, 

além de diversas gerações de violeiros que até hoje redescobrem suas gravações. 

(PINTO, 2008, p.1) 

  

  A batida da música Chora Viola “é semelhante a uma das variações do cururu só 

que com um rasqueado no meio (e às vezes também aplicado na última colcheia do 

compasso), batida também chamada por alguns violeiros de corta-jaca ou lundu” (PINTO, 

2008, p.95). Acreditamos que com essa inovação, uma junção entre dois ritmos do leque da 

música caipira, o violeiro Tião Carreiro estava contribuindo de forma significativa para o 

gênero.  

Em entrevista concedida ao pesquisador Denis Malaquias, Ivan Vilela diz que “se 

pensar no pagode, ele é uma música que, ele tem alguns ritmos de alto interesse, aspectos 

melódicos, mas ele não tem aspectos interpretativos, que é uma música que trabalha com uma 

dinâmica muito plana” (VILELA apud MALAQUIAS, 2013, p.218). Tendo em vista a 

importância do violeiro para o gênero, Vilela conclui dizendo: 

 

O Tião o que me impressionou nele foi esse vigor que ele imprimiu a viola, ele 

começou a dar um outro vigor para a viola. O Tião é um cara interessante porque ele 

vai trazer o mixolídio112 pra música caipira, uma vez que o Tião cresceu em Montes 

Claros, e Montes Claros a escala de se cantar não é em jônio113, é o mixolídio né. 

Então ele vai trazer essa sonoridade meio nordestina para a música caipira em 

função disso, e toque muito rigoroso né, muito uso do polegar nas introduções de 

pagode, isso tudo me chamou muita atenção, e a obra dele que é uma obra 

interessante. (VILELA apud MALAQUIAS, 2013, p.213) 

 

                                                           
112 O modo mixolídio forma-se estabelecendo como tônica a quinta nota da escala diatônica, sendo um dos 

modos maiores. 
113 Fazia parte da teoria musical da Grécia Antiga, era baseada em torno da escala natural relativa em dó. 
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  Notoriamente, a utilização do polegar para o toque da viola foi uma técnica 

importante que Tião Carreiro trouxe para o mundo caipira. Vilela completa para o 

pesquisador: 

 

O pagode é uma música espetacular do ponto de vista técnico, principalmente no 

desenvolvimento do polegar. Então, eu acho uma música maravilhosa para você 

trabalhar como estudo, mas não pra trabalhar como uma única abordagem da técnica 

interpretativa, porque ela deixa a desejar em muitos aspectos do ponto de vista da 

dinâmica, da expressão. [...] ela é muito plana, é muita ‘porrada’ o tempo inteiro. 

Agora, ela é muito boa, acho que todo mundo tem que tocar pagode, todos os meus 

alunos tocam pagode porque é uma música que ajuda muito no desenvolvimento 

técnico. (VILELA apud MALAQUIAS, 2013, p.118) 

 

Dessa forma entendemos que o violeiro considera muito importante o gênero e o 

legado deixado por Tião Carreiro, porém veremos a seguir que, no momento em que 

rearranjou para o seu disco, ele buscou novos elementos que completassem aspectos que não 

havia na música de Carreiro. 

No que tange à música Chora Viola (1973) do disco A Caminho do Sol tocada por 

Tião Carreiro, segundo o músico, violeiro e pesquisador Denis Malaquias, temos a sua 

estruturação dividida em três partes: uma introdução em solo de viola; as estrofes cantadas; e 

a finalização em que aparece o solo de viola (MALAQUIAS, 2013, p. 120). Seguindo o 

pesquisador o pagode: 

 

[...] é estruturado por estrofes com versos cantados, precedidos de introduções com 

solo em duo de viola e violão, com destaque evidente para a viola. Novamente pode 

ser anotado que esse pagode é estruturado em estrofes, precedidas de introduções e 

entremeios instrumentais realizados com solos de viola. É estruturado em estrofes e 

interlúdios, portanto. A parte do solo instrumental e a estrofe com versos cantados, 

nessa ordem, são repetidas quatro vezes. Para finalizar é realizado novamente um 

solo de viola e violão com a mesma célula rítmico-melódica da introdução, só que 

agora com uma variação.  

Na formação instrumental dessa obra foi incorporado mais um instrumento de 

percussão, possivelmente, algum tipo de bongô. A viola ainda se mantém em 

posição de destaque, porém, o violão não faz mais apenas o acompanhamento 

rítmico, ele participa em duo nos solos com a viola. Apesar de ter novidade na 

harmonia com a adesão de elementos do mixolídio, esse pagode ainda continua 

harmonicamente simples. [...] a afinação utilizada na viola é o Cebolão em MI 

(MALAQUIAS, 2013, p.80-81). 

 

 Dessa forma é importante entendermos a estruturação dessa música para buscar 

quais foram os elementos que Ivan Vilela sofisticou e “permaneceram” em seu arranjo. Nesse 

sentido, vimos que a harmonia e melodia utilizam os modos mixolídios gerando harmonias 

mais modais, além de ter um acompanhamento harmônico plano sem muitas variações. É 

válido frisar que estamos analisando as características dessa composição e em nenhum 
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momento estamos depreciando-a pela suas características, visto que isso já foi debatido 

anteriormente.    

 Ivan Vilela escolhe para o seu disco Dez Cordas rearranjar essa música. Convida 

o violeiro Vinicius Alves para acompanhá-lo. Assim, o violeiro descreve o seu trabalho: 

 

Aquele arranjo ficou meio comprido. Não sei se você reparou. Na realidade eu 

gravei o pagode com um cara que eu acho genial que é o Vinícius Alves, que é um 

gênio na viola e não sabe ler uma nota. Vinícius é um fenômeno. Aquele cara que 

começa a tocar e você não sabe onde a música vai chegar, nem ele. Nem ele. É 

impressionante. Cada dia ele toca a mesma música de um jeito diferente, porque ele 

vai indo. O cara é impressionante. É um analfabeto musical. (VILELA, 2014, p.190) 

 

 Pressupõe-se que a admiração pelo trabalho de Vinícius Alves fez com que Vilela 

o convidasse para participar de seu disco.  

 Denis Malaquias, em sua dissertação de mestrado, propõe analisar o arranjo de 

Chora Viola de Ivan Vilela. Esse estudo se tornará muito útil para nós. Sendo assim, Ivan 

“mantém essa ideia estrutural de música cantada, porém com algumas ressignificações, que se 

iniciam com a disparidade da primeira introdução em relação ao arraste feito por Tião 

Carreiro” (MALAQUIAS, 2013, p.120). Segundo ainda o pesquisador, a técnica do arraste é 

comumente conhecido no universo caipira como “fazer a viola chorar” e “possivelmente, o 

nome de registro dessa canção faz alusão a esse artifício da viola que aparece logo no início” 

(MALAQUIAS, 2013, p.82). Por fim, Denis Malaquias explana sobre o novo arranjo de 

Vilela: 

 

Grande parte da quarta estrofe é tocada no modo menor, o arranjo já vem 

caminhando para esta modulação desde a introdução, enquanto em Tião Carreiro, o 

trabalho acontece baseado no modo mixolídio. Com essa ressignificação Ivan Vilela 

traz inovação ao gênero, uma vez que não é comum pagodes de viola no modo 

menor. Por outro lado, onde seria uma “quinta estrofe”, enquanto uma viola 

continua na melodia a outra trabalha complexidade, um contracanto com notas 

atonais. Durante a execução da peça acontece também um trabalho de dinâmica e 

agógica (dim. Rall Rubato), um diálogo instrumental em p e pianíssimo, que não é 

usual nos pagodes de Tião Carreiro, é mais comum a gêneros e performances de 

outros campos musicais, como o erudito, por exemplo. (MALAQUIAS, 2013, 

p.120-121) 

 

  Esse diálogo instrumental em p e pianíssimo114 e que aparenta ser uma 

“brincadeira” com a viola, segundo o pesquisador não é muito comum no subgênero pagode. 

No entanto, no campo erudito isso é mais presente. Isso mostra a apropriação de Vilela de 

outros campos através da sua experiência de vida e também da sua formação musical. Tal 

                                                           
114 Relativo a intensidade sonora, nesse caso é uma intensidade sonora muito baixa. 
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atitude mostra que a sua música não está estacionada no tempo e também busca elementos do 

passado para compor a sua sonoridade. Por fim, Denis Malaquias conclui: 

 

Para finalizar é realizada uma “coda”115, baseada no efeito conseguido na gravação 

original de Tião Carreiro – gerado no estúdio – fade out – quando Ivan Vilela e seu 

parceiro realizam essa ideia trabalhando dim. e pizzicato116. Acontece aí uma 

atualização do gênero, portanto, em que essas características de estilo de índole 

individual interagem com as características de estilo de índole contextual [...]. E, 

mais uma vez, são evidenciadas representações que objetivam o investimento do 

violeiro no campo de produção musical erudito, a interação de elementos estruturais 

e performáticos dos dois campos de produção musical. (MALAQUIAS, 2013, 

p.121) 

 

 Nesse sentido, entendemos como criteriosa as escolhas de Ivan Vilela, visto que 

ele é um músico popular que busca elementos em outros campos musicais para criar a sua 

própria abordagem, criando certa sofisticação no gênero. Com base nisso, entendemos 

também a importância da permanência da estrutura original para não tornar uma interpretação 

desmedida, além é claro, de escolher um pagode de viola de Tião Carreiro, tido como ícone da 

música caipira, para compor o seu disco. Por fim, dentre as músicas que escolhemos, 

acreditamos que essa mostra o seu estreito laço com o universo caipira.   

Para finalizarmos nossa análise musical sobre a obra de Ivan Vilela e buscando 

aspectos importantes da sua produção, escolhemos outra música – Pra Matar Saudade de 

Minas – do disco Paisagens. No entanto, escolhemos elencá-la neste último espaço, pois o 

compositor no disco Do Corpo à Raiz passa a utilizar parte dela na música Catiras117 – faixa 

seis deste último disco. Dessa forma, atentemo-nos para as palavras do violeiro sobre esta 

gravação: 

 

[Foi] a primeira música que eu compus na viola. Essa foi pra matar a saudade de 

Minas mesmo, foi um surto de saudade de Minas e é uma música que é uma catira 

na realidade. Ela é toda inspirada na catira. É de 1992 essa música. Minha primeira 

música na viola. Eu compus para viola. [...] Então, Pra Matar a Saudade de Minas 

foi a primeira música que eu compus.    

 

 Por ser a primeira música que Ivan Vilela havia composto para viola, ela guarda 

um espaço especial e é a música de abertura do seu primeiro disco como violeiro. Além disso, 

o músico busca, através da sua composição, apoiar-se num ritmo folclórico: a catira. Na 

verdade, há uma singularidade nesta composição, visto que ele faz uma alusão a este ritmo, 

                                                           
115 Seção em que se termina uma música. 
116 É a forma de tocar instrumento de corda pinçando as cordas com os dedos. 
117 Essa música está inserida no disco gravado do Anexo IV. 
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pois podemos ver que não há inserção de palmeado e sapateado, mas a substituição disto por 

batidas no tampo e nas cordas do instrumento. Além disso, percebemos, no decorrer da 

gravação, a inserção da rabeca. Para exemplificarmos o ritmo catira, nos apropriaremos das 

palavras do pesquisador João Paulo do Amaral Pinto: 

 

A catira ou o catira é um gênero caipira de origem indígena que envolve dança, 

canto e toque de viola e é encontrado nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Goiás. Realizada por duas filas de dançadores e por uma dupla de cantadores, a 

catira alterna momentos de dança e de moda de viola. No momento da dança, os 

violeiros não cantam, apenas tocam a batida da catira na viola para acompanhar os 

sapateados e as palmas dos dançadores. Enquanto estes descansam, os violeiros 

cantam modas de viola, gênero onde entoam versos narrativos a duas vozes duetadas 

em intervalos de terças e sextas, numa espécie de ‘cantoria recitativa’. Durante os 

versos, ou os violeiros não tocam, ou um deles dobra a melodia das vozes usando as 

antigas escaladas duetadas. Entre os versos cantados, a viola faz um ritmo repicado, 

assim como a batida que utiliza para acompanhar a dança, composto, entretanto, de 

apenas dois a quatro compassos que preparam o próximo verso. Este trecho é 

chamado por alguns violeiros de repique, repicado, recorte ou recortado de moda de 

viola. A catira segue alternando momentos de dança e de moda de viola; no final 

pode ocorrer o momento mais complexo chamado de recortado. Nele ocorre a 

junção da dança com o canto acompanhador da batida repicada das violas (PINTO, 

2008, p.90 e 91).  

  

Com a chegada dos discos, as gravações deste ritmo foram sendo reconfiguradas, 

visto que não era possível colocar a dança conjuntamente com a música nas gravações. A 

forma estrutural manteve-se, porém com algumas ressalvas. 

 Dessa forma, Ivan Vilela também fará uma alusão ao ritmo, visto que não se 

apropriará na íntegra da forma original. O que ele mantém é o recortado e a moda de viola 

dentro da Pra Matar a Saudade de Minas. Além disso, sabemos também que não há parte 

cantada, pois esta gravação, na sua integralidade, é instrumental. Por fim, sabemos que a 

confluência entre músicos e dançarinos, através dos palmeados e sapateados, gera certo 

virtuosismo na música de viola. Sabe-se também que “Tião Carreiro seria o fixador dessa 

forma de música virtuosística, assim como o fez Luís Gonzaga com o baião no Nordeste” 

(IKEDA apud PINTO, 2008, p. 98).  

 Percebemos uma divisão desta música em duas partes. Na primeira parte, tida 

como introdutória, contendo cerca de um minuto e dez segundos do total de cinco minutos e 

quatro segundos, o violeiro busca trazer um conceito diferente nas composições para a viola 

caipira que é o silêncio. Questionado pelo pesquisador sobre isso, Ivan explicita: 

 

Paisagens inseriu um outro conceito do mundo da viola, que foi o silêncio. É um 

disco que tem muito silêncio e um tipo de construção musical calcada no 
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contraponto que não tinha, não só na viola como nos arranjos. Ele tem um tipo de 

construção e caminhos harmônicos que não existiam. 

 

      Esse novo conceito seria totalmente diferente daquilo que Tião Carreiro 

propunha-se a fazer nas suas composições, visto que Carreiro era referência em virtuosismo, 

além de também se distinguir do que era comum no ritmo da catira. Sendo assim, Ivan 

explana: 

 

O silêncio foi por causa do meu estudo de música clássica. Eu sempre escutei muita 

música indiana e árabe. Essas coisas também trabalham com muito silêncio, me 

chamou a atenção quando o Gismonti foi ficar um tempo no Xingu e ele conheceu o 

Sapa In, que era um feiticeiro, e esse feiticeiro falou: “bom, você vai ficá na beira da 

aldeia tocando flauta para vê se você vai poder ser meu amigo”. O Gismonti passa 

mais de um dia ali sentado tocando flauta de bambu e ele conta numa entrevista que 

o que mais o Sapa In ensinou pra ele, mais do que o som da natureza, era o som do 

silêncio. Eu achei aquilo muito interessante. E como a viola, ela se presta, eu não 

gosto, de ser um instrumento de pirotecnias, uma virtuosidade vazia, o conceito de 

virtuosismo é um conceito que a gente precisa rever. O virtuoso não é um cara que 

toca rápido. O virtuoso é um cara que toca bem. Você pode ser virtuoso tocando 

uma música lenta. Ele é absolutamente virtuoso. Tocar música rápida é mais fácil 

que tocar música lenta. Música rápida se você errar uma nota ninguém percebe. 

Agora, música lenta é uma vidraça limpa. Se você errou uma expressão, todo mundo 

percebe, você não precisa nem errar a nota, se você errou o caminho da condução 

dinâmica, eles percebem.  

 

  Por fim, a parte introdutória da música Pra Matar a Saudade de Minas aproveita-

se deste conceito de silêncio utilizado pelo violeiro. Vemos ainda o recurso que ele buscou na 

música clássica, através da sua formação, para colocar na sua música popular. Assim, 

percebemos, mais uma vez a sofisticação das suas composições. Além disso, estas pausas são 

interceptadas pelos toques nas cordas, dedilhando-as, fazendo com que gere um espírito 

nostálgico e melancólico – fato que nos remete à paisagem mineira, da agricultura, das serras 

e vales. A primeira parte encerra-se com a batida no tampo e nas cordas, lembrando o início 

do ‘recortado’ do ritmo catira. 

 A segunda parte da composição é uma moda de viola – parte esta que também 

aparece no ritmo catira. Os seus acordes são repetidos além de serem interceptados pelo 

‘recortado’, típico também no ritmo pagode, criado por Tião Carreiro. Tal fato faz com que a 

crítica Laura Campanér confunda os ritmos caipiras: 

 

“Pra Matar a Saudade de Minas”, faixa que abre o CD [Paisagens], diz exatamente 

ao que veio e é sem dúvida, uma das músicas mais bonitas do trabalho. Este 

“pagode caipira” mostra a viola em sua plenitude, com todas as técnicas que o 
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instrumento oferece: batidas no tampo, ponteio e o toque de mão direita típico do 

pagode.118(grifo nosso) 

 

  Esta alusão ao pagode foi certamente, confundida pelo recortado que Ivan Vilela 

faz ao longo da sua gravação. No entanto, isto não invalida as demais observações com 

relação a Pra Matar a Saudade de Minas. 

 A partir disso, vemos que o músico busca aspectos característicos do gênero 

caipira para criar a sua sonoridade. No entanto, é válido lembrar que há toda uma criticidade 

para a esta elaboração, ou seja, não há escolhas sem propósitos. Ademais a sua sofisticação, 

elencada neste espaço, passa por elementos que foram estudados anteriormente pelo 

compositor.  

 

3.3 Paulo Freire: contador de causo e pactário? 

 Como já havíamos apontado nas páginas anteriores, o músico e violeiro Paulo 

Freire foi morar no sertão, especificamente no Vale do Urucuia em Minas Gerais. Isso 

possibilitou um convívio muito maior com os sertanejos da região.  

 O cotidiano com a população local fez com que o violeiro conhecesse um pouco 

mais sobre a cultura interiorana. É válido lembrar que todo o aprendizado de Freire, até então, 

havia sido adquirido através do ambiente urbano, visto que ele é natural da cidade de São 

Paulo. Sobre o modo de vida dele nesse ambiente rural do Vale do Urucuia, Paulo Freire 

responde ao entrevistador Benjamin Taubkin: 

 

A gente fazia questão de viver como eles. Não tínhamos nenhuma regalia. Saíamos 

nas folias com eles, comendo o que eles comiam e dormindo até em condições 

piores, muitas vezes não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha 

banheiro, não tinha nada. Quando reencontro as pessoas de lá, sinto que isso 

realmente nos aproximou muito. (FREIRE apud TAUBKIN, 2011, p.102) 

 

 Fica claro que esse convívio trouxe uma real aproximação entre ele e a população 

local. Dessa forma, conseguimos entender que tal convivência possibilitou inúmeras 

características dentro da sua música. Como por exemplo, o fato do violeiro ser um exímio 

contador de estórias e causos.  

 Além de tal característica ser principalmente fruto da vivência rural, os mitos, as 

estórias e os causos estão presentes em praticamente todas as apresentações do violeiro. Isso, 

no nosso entender, parece ser uma maneira de o violeiro se firmar na música de viola. Essa é 

                                                           
118 Disponível em: http://www2.uol.com.br/borage/rbi27/brgr27_instrumental.htm Acessado: 20/02/2015. 

http://www2.uol.com.br/borage/rbi27/brgr27_instrumental.htm


 
 

122 
 

uma característica importante, visto que o compositor parece buscar este estreito laço entre 

causos mitológicos e o universo rural. Sobre o aprendizado com a viola, Paulo Freire dá 

sequência na entrevista dizendo: 

 

Trocava [o serviço] por minha estadia na casa dele [Manelim – Seu Manoel], e o 

Manelim me ensinava. Ou eu aprendia, porque ele tocava e eu tentava imitar... Acho 

que essa lida na roça é um grande aprendizado para o instrumento estar junto, 

convivendo, acordando, dormindo, morando na casa dele e convivendo com os 

filhos, isso tudo acaba influenciando a música, ficar perto, grudar nos mestres, ouvir 

as histórias de viola e de pacto... A gente ficava na vila de Porto de Manga e ia para 

outros lugares, onde havia uma folia, onde sabia que tinha um violeiro, uma [sic] 

história de diabo, a gente ia rodando e voltava sempre para esse lugar. (FREIRE 

apud TAUBKIN, 2011, p.102-103, grifo nosso) 

 

 As histórias dos pactuários e as receitas dos pactos estão muito presentes no 

universo rural, principalmente quando o assunto está relacionado à viola. O virtuosismo 

musical na viola esteve sempre muito relacionado ao encantamento e daí o pacto com o diabo. 

 É válido lembrar que Guimarães Rosa em seu livro Grande Sertão: Veredas – 

leitura que foi divisor de águas para Paulo Freire buscar a convivência no sertão do Vale do 

Urucuia – também se utiliza dessa mitologia, visto que o personagem Diadorim fica 

questionando-se ao longo da narrativa se fez ou não tal acordo com o demo.  

    Tendo em vista esta relação entre o universo rural, a mitologia e a viola, 

decidimos caminhar neste sentido para mostrar como Paulo Freire se apropria destas histórias 

e as coloca em suas gravações. 

 Isso vai tornar ainda mais claro para nós a maneira pela qual a cultura rural está 

presente na música do Paulo Freire. Não estamos querendo dizer que o músico vai repetir 

essas histórias e tornar-se assim um sertanejo da região. Propomos o contrário, ele vai 

absorver essas histórias, mitologias e causos para depois contar à sua maneira para os seus 

ouvintes. Além disso, para sintetizar os nossos dizeres anteriores, a sua distribuidora de 

discos: Tratore, coloca em seu site a seguinte referência sobre o disco Rio Abaixo: 

 

Viajar pelo “Rio Abaixo” nos coloca frente a este mundo, foi a pesquisa despojada 

do homem urbano, Paulo Freire, que conviveu e amou o homem violeiro, vestindo 

todos seus hábitos, que nos proporcionou esta viagem. Paulo, amigo de nosso 

caminhar violonístico, sempre carregou sua viola como instrumento paralelo ao seu 

fazer musical erudito, mas a viola foi mais forte e o arrebatou todo para ela, como 

uma amante ciumenta. O violeiro Paulo surgiu, despojado de qualquer maneirismo 

urbano com este verdadeiro hino do sertão, numa incrível viagem sonora mostrando 

as mil faces do caboclo, pelo caboclo.119 

   

                                                           
119 Disponível em: http://www.tratore.com.br/um_cd.php?id=153 Acessado: 12/04/2015. 

http://www.tratore.com.br/um_cd.php?id=153
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 Tal análise é muito elucidativa, visto que a distribuidora considera o seu disco 

como uma referência ao sertão. Tendo em vista todas as ponderações que fizemos ao longo 

deste trabalho, sabemos que o músico tem como referência a música do sertão, no entanto, 

como é propriamente sabido por nós, ele reelabora este tipo de música. 

Dessa forma, escolhemos as páginas internas do disco Rio Abaixo – primeiro 

disco gravado de Paulo Freire – no qual ele fala sobre a receita do pacto: 

 

Em Porto Manga, pequeno vilarejo à beira do rio  

Urucúia, conheci seu Manelim – Manoel Neto de  

Oliveira, mestre de viola. 

Convivendo com seu Manelim, percebi que o  

aprendizado da viola vai além do instrumento. O  

sertão mora dentro do bojo da viola. As músicas que 

me ensinava, os antigos toques, tratavam sempre da  

natureza, como o Rio Abaixo, a Lagartixa, o Sapo e 

o Veado, o Papagaio, a Inhuma. Aprender esses toques  

é observar os elementos do sertão e trazê-los para a 

viola.  

[...] 

E senti a proximidade do capeta, o tinhoso. Convivi 

 com os violeiros sapateando na parede, as violas que 

      tocavam sozinhas e as receitas para se fazer o pacto. 

(FREIRE, RIO ABAIXO, 1995) 

  

 Podemos perceber que o disco Rio Abaixo, o seu primeiro disco gravado, tem uma 

referência muito forte ao Vale do Urucuia. A estrutura musical deste disco é de suma 

importância para o seu trabalho, visto que ele tem como referência dois músicos: Adriano 

Busko e Swami Júnior. 

 Adriano Busko foi para o Vale do Urucuia com Paulo Freire. Sendo assim, após 

alguns meses estudando a cultura local, Busko consegue colocar no disco Rio Abaixo uma 

percussão ímpar, com influência das folias e festas sertanejas.  

 Vemos que nesse disco, principalmente nas faixas Dona Júdica e Menino Peão120, 

há uma percussão bem presente, típica de folia de reis. Além disso, Rio Abaixo é um disco 

todo instrumental, com exceção da última música que chama-se Receita de Pacto121, 

                                                           
120 Essas duas músicas estão no disco gravado do Anexo IV. 
121 Esta música está no disco gravado do Anexo IV.  
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acompanhada pela viola de Paulo Freire e narrada por Wandi Doratiotto. Sendo assim, o 

crítico Daniel Brazil faz referência a essa canção: 

 

No disco Rio Abaixo, do violeiro Paulo Freire, é ensinada uma receita de pacto que 

inclui enfiar a mão no buraco da parede de taipa de uma igrejinha deserta à meia 

noite, invocar o Tinhoso e sentir uma mão peluda agarrar e quebrar todos os seus 

dedos. E isso é só a primeira parte, pois em seguida encontra-se com o Cão, em 

pessoa! Recomendo aos interessados a audição completa do CD, muito bom, por 

sinal.122 

 

 Essa receita, no nosso entender, não foi colocada ao acaso no disco. Ela remete a 

certa fidelidade cultural de Paulo Freire, isso quer dizer que além de ter todo um disco tocado 

instrumentalmente, a última música mostra que ele vive a cultura sertaneja. Na verdade, é 

claro que ele não está querendo dizer que ele é um sertanejo daquela região, isso se dá através 

de todas as suas músicas do disco Rio Abaixo, mas ele mostra de qual fonte bebe quando 

coloca uma receita de pacto com o diabo. 

 Achamos necessário disponibilizar neste espaço a letra da canção, de certa forma, 

declamada por Wandi Doratiotto, para que consigamos ilustrar tal passagem com mais 

clareza. 

RECEITA DE PACTO 

(Paulo Freire, Rio Abaixo, 1995) 

 

Moço, vai ouvindo. 

Diz que para tocar viola por parte,  

Quer dizer 

Fazer um pacto com o diabo 

Pra pontear a bicha daquele modo atravessado 

O senhor tem que fazer assim: 

Vai numa igreja dessas bem arretirada 

Onde o senhor sabe que por lá já morou ou tocou 

Um violeiro bom danado de bão 

De noitão, mão grudada, escurão memo, 

O senhor suzinho de tudo, quer dizer, 

O senhor mais sua violinha 

Vai se achegando perto da igreja, vai ouvindo 

Naquele escurão traiçoeiro memo, 

O senhor larga a viola em cima de uma moita, 

                                                           
122 Disponível em: http://www.revistamusicabrasileira.com.br/especial/o-pacto-dos-violeiros Acessado: 

12/04/2015. 

http://www.revistamusicabrasileira.com.br/especial/o-pacto-dos-violeiros
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Ali do lado da igreja. 

Vai Ouvindo, vai ouvindo 

Nessa igrejas do interior, costuma ter uns buraco na parede 

Que é o modo do povo que fica lá dentro de respirar, 

Não é memo? 

Pois o senhor se achegue na igreja 

Soca a mão lá dentro do buraco e começa a gritar 

Pra dentro do senhor memo arto 

O nome do tar violeiro, que pra tocar viola daquele jeito 

Só memo tendo feito o pacto com o tinhoso,  

E grita o nome dele arto 

Grita o nome, grita, grita memo 

O senhor vai sentir uma mão agarrando o seu braço lá dentro 

Uma mão peluda, com umas unhas compridas,  

Que vão entrando na sua pele, que o tar lá dentro 

Vai enfiando. 

E Puxando o seu braço, o senhor continua a gritar o nome do violeiro 

E fazendo força para arrancar o braço lá de dentro 

E grita e faz força, tenta arrancar o braço. 

Moço, vai ouvindo. 

Quando sua mão já veio arrancada, tiver dentro da mão do tar 

O senhor vai sentir que ele vai quebrar sua mão inteirinhazinha 

Em mil pedacinhos. 

Vai ouvindo. 

Pois neste instantezinho, o senhor arranca de uma vez a mão. 

O senhor vai ver a sua mão toda sangrando 

Os pelo ainda misturado nos corte 

E os dedo quebrado tudo penduradinho 

O senhor olha pra moita e vê ali a violinha respirando. 

Vai ouvindo. 

Respirando, moço. 

O bojo dela enchendo e esvaziando. 

Enchendo e esvaziando. 

Entonces, vai na direção da bicha,  

neste instantezinho passado vai aparecer um cachorro 

O cão 

Bitelo, grande, preto, bonito memo, moço.  

Ele vai tentar te pegar 

O Senhor pula de um lado e negaceia de outro 

E não deixa, ele não pode pegar o senhor  
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E nem o senhor triscar nele 

E pula, e negaceia e revorteia 

Pula, negaceia. 

O escurão, o cão, a viola, a moita 

E o senhor chegando perto 

Pula de um lado, negaceia de outro 

Ah moço! Se o senhor conseguir não mexer com o cão 

É só pegar a violinha 

Memo com todos os dedos quebrados e penduradinho 

É só pontear a bicha. 

Que os toque de viola vão tudo estar morando dentro dos seus dedos 

É assim. 

  

 Essa é uma das histórias escritas por Paulo que tem muito a ver com o cotidiano 

da zona rural. Esse mito serve de justificativa para a habilidade em pontear a viola de maneira 

virtuosística. 

 É fato que Paulo Freire toca a viola de forma toda distorcida ao longo da 

declamação de Wandi Doratiotto e isso cria um ambiente de suspense para os ouvintes. A 

viola, na receita do pacto, dá um suporte musical, geralmente envolvendo o ouvinte, para 

aquilo que está sendo dito. 

 Exemplificando o tocar da viola, após fazer o pacto, Paulo Freire toca de maneira 

rápida algumas cordas, dando a entender que o violeiro ficará virtuosístico. Ou seja, cria-se a 

ideia de que para se tocar bem, é preciso tocar rápido. 

 Outra característica importante da Receita do Pacto é a maneira informal que o 

declamador utiliza do português. Tal método faz referência ao estereótipo criado sobre o 

morador da zona rural de que ele não se utiliza do português formal. Desta forma, podemos 

observar que a Receita do Pacto é uma canção colocada de propósito como última música do 

álbum, visto que ela possui vários aspectos simbólicos que representam as referências 

musicais e culturais de Paulo Freire, por exemplo, a forma de contar causo dizendo as 

palavras “vai ouvindo”. É válido lembrar que a música é parte das “tensões e contradições em 

que os sujeitos históricos vão (re) construir partes da [sua] realidade social e cultural” 

(MORAIS, 2005, p.212). 

 Por fim, Paulo Freire observou e analisou parte da sua convivência social e 

cultural e criou uma sonoridade ímpar, que tem como referência o sertão do Vale do Urucuia e 

a cultura popular rural. 
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 A segunda música escolhida do violeiro Paulo Freire é a última do álbum Vai 

Ouvindo de 2003, intitulada de Conselheiro123. A escolha dessa faixa deu-se por um motivo: 

este disco é muito significativo na carreira do violeiro, visto que ele vai envolver várias 

características de outros estilos com a viola caipira. Assim, o disco Vai Ouvindo faz uma 

mistura muito intensa de gêneros e instrumentos musicais. O gênero mais efusivo misturado 

com a viola caipira é o jazz, no entanto, há também elementos do rock e rap. 

 É claro que o violeiro se valeu de uma pesquisa minuciosa para agregar 

musicalidade ao seu trabalho. Não foi nada ao acaso, mas através das suas influências e 

também a partir do seu processo histórico, o músico consegue criar uma sonoridade singular 

que iremos analisar a seguir. 

 Para iniciarmos a análise da música Conselheiro, retomamos algumas críticas com 

relação ao disco, pois julgamos necessário, tendo em vista que não temos formação musical e 

que tais palavras servem para balizarmos a nossa interpretação final. O crítico Marcelo Garcia 

do portal Viola Elétrica faz uma crítica muito oportuna sobre o disco Vai Ouvindo: 

 

Fiquei bastante interessado em ouvir este CD quando li uma matéria na Guitar 

Player dizendo que Paulo Freire havia ligado a viola em pedais de distorção e outras 

latinhas. Entretanto, o papel dos efeitos nas músicas é mínimo (além do que a viola 

distorcida não difere muito de uma guitarra).  

Vai Ouvindo abre com “Andei, Andei”, em que Paulo Freire faz a conexão entre o 

contador de causos que ele sempre foi e algo entre o repente e o rap. A letra surreal 

esconde um instrumental de primeira, que está mais para MPB (a boa) do que para a 

música regional ou caipira. Esta faixa dá o tom do restante do CD, nas quais Freire 

canta e conta causos ao mesmo tempo (ou canta falando ou mais fala do que canta, 

sei lá – o paralelo com o repente é bem apropriado), sempre apoiado por um 

instrumental excelente. As letras surreais, esquisitas mesmo, também desfilam por 

todo o disco, e causam uma certa estranheza diante da competência instrumental do 

trio. 

A diversidade de ritmos e climas em Vai Ouvindo é grande, e mostra a importante 

contribuição dos músicos que apóiam Paulo Freire na empreitada, especialmente o 

irmão-baixista Tuco Freire, que complementa os toques de viola com perfeição e 

executa alguns belos solos. Mostra também que tem mais viola do que música 

caipira em Vai Ouvindo, ou seja, este é um disco em que a viola é um instrumento 

como qualquer outro, e não está apenas a serviço da música sertaneja. Exemplo 

disso é a versão inusitada do standard de jazz “Round midnight”, em viola de cocho, 

na segunda faixa. 

Vai Ouvindo representa um passo adiante na carreira de Paulo Freire, em que ele se 

abre para novos caminhos sem tirar completamente o pé do lugar de onde veio. O 

resultado é estranho e interessante ao mesmo tempo.124 

  

 O texto elaborado pelo crítico nos traz algumas informações importantes e 

devemos frisar alguns pontos. Há alguns elementos nesse disco que Paulo Freire até então não 

                                                           
123 Esta música está no disco gravado do Anexo IV.  
124 Disponível em: http://www.oocities.org/violaeletrica/vaiouvindo.htm Acessado: 15/04/2015 

http://www.oocities.org/violaeletrica/vaiouvindo.htm
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havia utilizado, como por exemplo, pedais de distorção em viola, como na música 

Conselheiro; e a conexão com o jazz como em Round Midnight125 – música de número dois 

do álbum, cuja autoria é de Thelonious Monk126, Cootie Williams, Bernie Hanighen. Como 

vimos, o jazz sempre esteve muito presente no aprendizado de Paulo Freire, pois ele foi 

formado pela escola CLAM do Zimbo Trio – importante grupo jazzístico brasileiro. 

Provavelmente, toda a sua formação esteve baseada em alguns preceitos do jazz, e com isso, 

após tomar a viola como instrumento e estudando-a, percebeu que ela poderia evocar novos 

horizontes e construir novos caminhos, não a engessando apenas na sonoridade rural. Tal 

característica, criteriosa, faz parte da sofisticação de Paulo Freire. Tendo em vista tais 

colocações, o violeiro justifica da seguinte maneira tal execução: 

 

Em um artigo para a revista “Caros Amigos” escrevi que para este novo trabalho – 

“o sertão tem que virar mar e o mar virar sertão. É necessário aumentar o volume e 

adaptar nossos instrumentos para isso. A viola que remete ao passarinho, ao rio 

correndo, tem também que trazer um sol a pino no cerrado e a força de Canudos. 

Percebi que o som da viola, que traz uma contemplação, a transformação da natureza 

em música, precisa entrar rasgando no ouvido do cidadão e mostrar para ele a beleza 

do mandacaru e a resistência da flor espinhuda”.127 

 

 Nessa passagem fica claro que Freire não busca apenas a sonoridade da zona 

rural, mas ele quer buscar novos horizontes para o som da viola. Ele faz isso se apropriando 

da viola como um instrumento que precisa ser utilizado em diversos ambientes, desde que seja 

utilizada com critério, não apenas como mero adorno da música.   

 Ainda contemplando tal assunto sobre a execução da viola caipira em seu disco 

Vai Ouvindo, o violeiro diz ao Portal Carta Maior:  

 

eu quis fazer um disco que não estivesse preocupado só com o repertório caipira. 

Isso tomou força depois que viajei aos Estados Unidos com o Ânima e observei que 

o blues tem uma história parecida com a nossa viola caipira, tanto na afinação 

quanto no espírito.128 

  

                                                           
125 Esta música está no disco gravado do Anexo IV. 
126 Thelonious Monk era pianista e um dos mais importantes símbolos do jazz. Seu bom trabalho dava-se através 

da improvisação e também da maneira de tocar. Ver: SOLIS, GABRIEL. Monk’s Music: Thelonious Monk and 

Jazz History in the making. University of California Press, 2008. 
127 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_03.htm Acessado: 12/04/2015. 
128   Disponível em:  

http://www.cartamaior.com.br/detalheImprimir.cfm?conteudo_id=6413&flag_destaque_longo_curto=L 

Acessado: 12/04/2015.  

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_03.htm
http://www.cartamaior.com.br/detalheImprimir.cfm?conteudo_id=6413&flag_destaque_longo_curto=L
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Por fim, com relação ao disco, antes mesmo de nos adentrarmos nos aspectos musicais de 

Conselheiro, o portal de notícias Diário do Nordeste traz mais algumas informações a respeito 

do Vai Ouvindo: 

 

Já em “Vai Ouvindo”, Paulo Freire encontra uma formação mais contemporânea, 

uma sonoridade em alguns casos jazzística, inclusive com efeitos em sua viola, na 

companhia de seu irmão Tuco Freire, no baixo elétrico e acústico, e de Adriano 

Busko, na bateria e percussão. Entre releituras valiosas como a de “Diz o Novo 

Testamento”, de Zé Limeira,e surpreendentes, a “Round Midnight”, de Thelonious 

Monk, Paulo Freire também revela a sua própria linguagem poética, que mistura 

bom-humor e críticas sociais, bem estruturadas. Em alguns casos, urbana feito a de 

um Zé Geraldo e um Edvaldo Santana, caso do funk estradeiro “Andei, Andei” e da 

engajada “Conselheiro”, parceria com Manoel de Oliveira, e também bastante 

inspirada nas coisas do mato, feito um Renato Teixeira, como na bela saga alada dos 

irmãos que pareciam um só “Pedro Paulo” e que foram “desaumentando” até 

virarem estrelas.129 

  

 Em 1969, num contexto de questionamentos feitos por segmento da sociedade 

americana à invasão do Vietnã, além da política internacional dos Estados Unidos, Jimi 

Hendrix fez uma versão criativa e questionadora do hino estadunidense. No festival de 

Woodstock, em 1969, Hendrix com sua guitarra distorcida compõe The Star-Spangled 

Banner, numa execução memorável que se referia ao hino norte-americano com sons de 

explosões e bombardeios. Tal apresentação foi icônica, visto que a distorção intermitente fez 

com que o público refletisse e criticasse a atuação norte-americana na Guerra do Vietnã. Era 

contestação da atuação americana, além de forte mensagem de paz pregada pelo festival. 

 Dessa forma, sentimo-nos confortáveis para analisar a música Conselheiro. Paulo 

Freire por ser um contemporâneo da época dos festivais e também por ter ouvido muito Jimi 

Hendrix, fez, dentro das suas possibilidades e também de acordo com a sua criatividade, uma 

música que faz referência a uma atuação catastrófica por parte do Estado Brasileiro, que foi a 

Guerra de Canudos. Com isso o violeiro diz: “resolvi colocar as violas turbinadas em algumas 

faixas. Ouvi muito Jimi Hendrix e fiz um bombardeio em Canudos, repetindo o que ele havia 

feito com o hino americano bombardeando o Vietnã”130. 

 A música Conselheiro131 já havia sido gravada no disco São Gonçalo de 1997. Sua 

composição é de Paulo Freire e Manoel de Oliveira – o seu mestre violeiro. No entanto, nesta 

versão de São Gonçalo a música apresenta-se diferente. Utilizando a mesma melodia, a 

música Conselheiro no disco São Gonçalo tem algumas estrofes a mais que a primeira parte 

                                                           
129 Disponível em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/de-ze-limeira-a-thelonius-

monk-com-efeitos-1.648558 Acessado: 13/04/2015. 
130 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/bio.htm Acessado: 13/04/2015. 
131 Esta música, do disco São Gonçalo, está no disco gravado do Anexo IV. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/de-ze-limeira-a-thelonius-monk-com-efeitos-1.648558
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/caderno-3/de-ze-limeira-a-thelonius-monk-com-efeitos-1.648558
http://www.paulofreirevioleiro.com.br/bio.htm
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desta mesma música no disco Vai Ouvindo. No entanto, nesta primeira versão não há 

nenhuma aparição de distorção de viola.  

 Com um ritmo mais acelerado do que na primeira versão, a música Conselheiro 

no disco Vai Ouvindo divide-se em duas partes distintas. Na primeira delas é narrada uma 

estória que traz uma menção de fala de Antonio Conselheiro para os seus comandados em 

Canudos. Transcreveremos esta primeira parte neste espaço: 

  

Conselheiro 

(Paulo Freire e Manoel de Oliveira, Vai Ouvindo, 2003) 

 

Sertanejos, estamos em guerra 

Fiquem com as armas capturadas do inimigo 

Mas joguem no mato 

Dinheiro e mantimentos dessa gente profana 

Antes morrer de fome 

Que se envenenar de comida republicana 

 

Do lado de lá do rio 

Virá o fogo do inferno 

E então será o fim do mundo 

Há de cair uma grande chuva de estrelas 

E sobrarão muitos chapéus 

Para poucas cabeças 

 

Adeus povo, adeus árvores, adeus campos 

Mesmo que nos matem 

Voltaremos entre milhões de arcanjos 

Empunhando espadas flamínovas, precisos 

Fulminando o inimigo 

E começando o dia do juízo 

 

A terra tremerá, as pedras quebrarão 

Sepulturas vão se abrir, montanhas se moverão 

E rebanhos mil vão correr da praia para o sertão 

Então, o sertão vai virar mar 

E o mar vai virar sertão. 
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 Nessa primeira parte da música Conselheiro do álbum Vai Ouvindo de 2003, 

Paulo Freire, logo no início, parece querer apresentar o ambiente em que vai ser travada a 

batalha de Canudos. Nesse instante, a viola é mais contemplativa, trazendo a ideia de que 

aquele local era um ambiente harmônico e circular, visto que as notas se repetem, além de que 

o instrumento é acompanhado de percussão e baixo. 

 Após essa primeira apresentação, Paulo Freire simula alguns dizeres, sugerindo 

que fosse o líder de Canudos, Antonio Conselheiro explanando para os seus comandados. Tais 

palavras foram descritas acima, no entanto, em cada intervalo de estrofes, podemos encontrar 

ainda o mesmo movimento circular da introdução da canção. 

 Na intersecção entre as duas partes – as estrofes de Conselheiro e o Hino da 

República – podemos observar uma marca muito interessante do violeiro Paulo Freire. No 

término da última estrofe, o violeiro coloca pedais de distorções na viola caipira e começa a 

tocá-la. Tal referência, nesse primeiro momento, faz alusão àquilo que foi criado por Jimi 

Hendrix em 1969, quando este distorceu sua guitarra para simular bombardeios ao Vietnã. 

 O mesmo acontece quando o violeiro simula bombardeios sobre Canudos, 

organizados por expedições nacionais defensoras do republicanismo. Lembremos que no final 

do século XIX, os moradores de Canudos foram considerados defensores da monarquia por 

governadores, pela Igreja e pelos latifundiários. Como havia um momento de instabilidade 

política, o governo brasileiro se responsabilizou pelo rápido extermínio dessa comunidade que 

se mostrava avessa ao patriarcado instaurado no interior nordestino. 

 Além disso, é válido lembrar que Paulo Freire toma como referência e divisor de 

águas da sua carreira o livro Grande Sertão: Veredas que discorre sobre o sertão brasileiro, 

perspectiva que vimos anteriormente. Já Canudos foi retratado no livro de Euclides da Cunha, 

Os Sertões. O autor Willi Bolle descreve o que Os Sertões representou para a obra de 

Guimarães Rosa: 

 

O sertão rosiano em forma de labirinto é o resgate de Canudos – não como cópia 

daquela cidade empírica, mas como recriação, em outra perspectiva, do Brasil 

avesso à modernização oficial. A razão-de-ser histórica do discurso labiríntico de 

Guimarães Rosa é contestar a visão linear e progressista da história em Euclides. 

(BOLLE, 2001, p.175) 

  

 As distorções na viola caipira soam como algo violento aos ouvidos, 

principalmente para chamar a atenção de que no sertão há sofrimento, seja pela seca, como 

também pela desassistência do Estado. Isso traz algo sofisticado, visto que em muitas das 

vezes, a viola aparece apenas como um acompanhamento musical contemplativo.  
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Pensando nesta perspectiva, temos a ideia de que o sertão é um local de transição, 

pois é fincado na tradição, mas também é alterado pela chegada de objetos e signos da 

modernidade. Esta música sugere algo transitório também, como por exemplo, nas primeiras 

estrofes os fictícios dizeres de Antonio Conselheiro para os seus comandados, e também a 

chegada da República com o seu braço avassalador, destruindo qualquer perspectiva de vida 

que fosse diferente da sua. 

Após as distorções na viola, a cantora Ana Salvagni aparece cantando de maneira 

leve e suave parte do Hino à Proclamação da República – a primeira estrofe e última. Dessa 

forma, achamos melhor colocar as três estrofes: 

 

CONSELHEIRO 

(HINO À PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA,  

Leopoldo Miguez/ Medeiros e Albuquerque, 2003). 

 

Seja um pálido de luz desdobrado 

Sob a larga amplidão destes céus 

Este canto Rebel que o passado 

Vem remir dos mais torpes labéus 

Seja um hino de glória que fale 

De esperança de um novo porvir! 

Com visões de triunfos embale 

Quem por ele lutando surgir! 

 

Liberdade! 

Liberdade! 

Abre as asas sobre nós, 

Das lutas 

Na tempestade 

Da que ouçamos tua voz. 

 

Do Ipiranga é preciso que o brado 

Seja um grito soberbo de fé 

O Brasil já surgiu libertado 

Sobre as púrpuras régias de pé! 

Eia, pois, brasileiros, avante! 

Verdes louros colhamos louçãos! 

Seja o nosso país triunfante, 

Livre terra de livres irmãos! 
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 Os últimos versos do Hino à Proclamação da República entoado por Ana Salvagni 

têm um encontro com viola caipira sem pedais, assim como no início da música, porém aqui 

ela já soa mais calmamente, como se fosse um final melancólico para o conflito cheio de 

batalhas e mortes. 

 Em suma, encontramos alguns aspectos simbólicos que são referência no que 

tange à sofisticação e à permanência. Sofisticação foi quando o referido violeiro trouxe para 

este universo algo como os pedais de distorção com o intuito de simular bombardeios sobre 

Canudos, fazendo uma alusão à criação de Jimi Hendrix. No que tange à permanência, ainda 

percebemos a sua preocupação com aspectos do sertão, sejam eles do universo cultural ou do 

processo histórico. Além, é claro, da instrumentação. Dessa forma, podemos analisar a última 

música de nossa pesquisa.    

 

 A próxima canção sobre a qual iremos nos debruçar é Alto Grande132, a quarta 

faixa do disco que leva este mesmo nome, lançado em setembro de 2013 por Paulo Freire. 

 Este disco foi produzido por Paulo Freire e Tuco Freire, seu irmão. As faixas Alto 

Grande e A Viola e o Baraio foram produzidas no estúdio de Mario Manga, em Campinas, 

interior do estado de São Paulo. Vimos que em outra oportunidade, Paulo Freire recorreu ao 

mesmo estúdio para fazer a gravação das suas músicas. Os arranjos das músicas, de acordo 

com o descrito no disco, são todos feitos de forma coletiva.   

    Neste último disco, o violeiro consegue uma harmonia entre o causo e a música. 

Muitas das canções são frutos das histórias dos sertanejos e do sertão que receberam 

acompanhamento musical. Desta forma, o músico descreve este trabalho: 

 

Em Alto Grande procurei juntar de uma forma mais intensa o causo e a música. 

Escrevi grandes histórias e encaixei o acontecido em composições de viola. O CD 

tem também temas instrumentais, uma canção do mestre Manelim, músicas 

tradicionais brasileiras, além da faixa que dá título ao trabalho [...].133  

 

 Ao todo nesse disco são quatro causos cantados, lembrando que a última música 

do disco é uma suíte de três canções, contabilizando assim, apenas uma. Já as músicas 

instrumentais são sete. Analisando esta perspectiva do disco completo, o crítico Mauro 

Ferreira do blog Belas Notas Musicais, escreve: 

                                                           
132 Esta música está no disco gravado do Anexo IV.  
133 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_16.htm Acessado: 12/03/2015 

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_16.htm
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No CD, Freire canta causos no belo toque de sua viola, sob a influência desse 

universo ruralista. Contudo, o artista se embrenha por esse sertão brasileiro sem 

xenofobia ou ranço folclórico. Tanto que o repertório concilia tema em tributo ao 

trompetista e cantor norte-americano de jazz Chet Baker (1929-1988) – celebrado na 

faixa Pintando o Chet na Viola (Paulo Freire) com regravação de A cobra e a onça, 

música da lavra de Manoel de Oliveira, o violeiro e compositor mineiro conhecido 

pelo nome artístico de Seu Manelim e nascido em Urucuia [sic], região-musa 

inspiradora das veredas de Guimarães Rosa. Fora do grande sertão, Freire da voz a 

Bom Dia, parceria com Swami Jr lançada por Zizi Possi no CD Valsa Brasileira 

(1994)134. 

 

 O nome Alto Grande é uma referência ao sertão mineiro do Vale do Urucuia, que 

Paulo Freire conheceu durante as suas diversas estadias por lá. Segundo o violeiro, este local 

foi apresentado por um morador local. Neste monte, que segundo ele era alto e grande, era o 

local onde as mulheres dos tropeiros esperavam os seus maridos das longas comitivas nas 

quais levavam gado para outras regiões. Paulo explica de maneira sintética na apresentação do 

seu disco: 

 

Alto Grande é uma região no Noroeste de Minas Gerais onde as mulheres dos 

vaqueiros iam esperar os seus maridos que viajavam, por semanas e meses, na lida 

de tocar a boiada. Do Alto Grande podiam acompanhar a chegada dos cavaleiros. 

Muito se conta do sacrifício, para o boiadeiro, em uma jornada como essas: 

dormindo ao relento, faça chuva ou faça sol, cuidando do gado, um sacrifício danado 

que só atenuava com algum banho de rio, ou a visita pras donas nas casas de 

luizinha colorida... Mas e a mulher do vaqueiro? Nessas viagens, era ela que cuidava 

sozinha dos filhos, da casa, da roça, da vida da família, num serviço sem fim. 

Entonce atentei no aboio da dona.135 

 

  Pensando nessa perspectiva, temos claro em nossa pesquisa que a música caipira 

sempre, primordialmente, deram voz ao universo masculino, seja através das duplas e 

cantores, ou então através das histórias onde as mulheres apareciam mais como coadjuvantes 

em um mundo em que prevalece a visão masculina. Os amores e as paixões sempre 

acometiam, numa perspectiva geral, os corações masculinos. Em algumas oportunidades, as 

mulheres tomaram essa música como sua e também criaram belíssimas canções, por exemplo, 

com as cantoras Inezita Barroso e as compositoras Irmãos Galvão. 

 Paulo Freire, nesta canção, dá voz ao universo feminino. Ele vai contar, através 

dos seus versos, quais são os sentimentos da mulher perante essa espera, enaltecendo o lado 

particular desta que visivelmente contribui para o andamento regular da vida cotidiana no 

                                                           
134 Disponível em: http://www.blognotasmusicais.com.br/2013/10/freire-canta-causos-do-grande-sertao-no.html 

Acessado: 12/03/2015. 
135 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_16.htm Acessado em: 22/03/2015. 

http://www.blognotasmusicais.com.br/2013/10/freire-canta-causos-do-grande-sertao-no.html
http://www.paulofreirevioleiro.com.br/cds_16.htm
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sertão com a família e os filhos. Desta forma, pensamos que a exposição do verso aqui 

poderia nos trazer uma reflexão oportuna: 

 

Alto Grande 

(Paulo Freire) 

 

Lá no vau do Alto Grande 

Meus óio quase secou 

De passar outra jornada  

Esperando meu amor 

 

Foi montado num cavalo 

Pelejando mais o gado 

Meu amor volta ligeiro 

Não me empurra 

Pro pecado. 

 

 A voz límpida de Ana Salvagni faz referência a uma mulher sertaneja que está em 

angustia esperando seu marido que partiu para mais uma comitiva. O título Alto Grande para 

nós é muito significativo também, visto que é a partir deste universo, de longe e de cima, que 

Paulo Freire vai analisar as diversas perspectivas da partida do homem na comitiva de gado. 

 A partir da visão mais tradicional, a partida do homem para a “peleja” é tratada 

como algo doloroso, visto que é o homem quem está buscando o sustento da família e ele 

acaba ficando sozinho, passando frio e ao relento. No entanto, vendo a partir de fora, numa 

perspectiva mais aberta, o violeiro busca trazer os sofrimentos das mulheres que ficam 

aguardando os seus maridos também.    

 Nesse sentido, ele percebe que não é algo natural e muito menos fácil para elas. O 

trabalho na roça, além da criação dos filhos e da família, faz com que ela tenha diversas 

responsabilidades, além é claro, de ser o eixo estrutural da família. Pensamos que a partir 

dessa visão, Paulo Freire buscou certa sofisticação em sua música, não expressamente na 

instrumentação, mas a partir de aspectos simbólicos que são discutidos recentemente, através 

de coletivos feministas, universidades, e grupos de extensão acadêmicos e que são 

pouquíssimas vezes exploradas nas canções caipiras. 

     Por ser um homem de formação urbana, o violeiro buscou referência na cidade, 

visto que as discussões sobre papel da mulher e do homem na família estão sendo 
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permanentemente reformadas. A partir disso, através da reflexão externa possibilitou esse 

protagonismo à mulher sertaneja.   

 Dessa forma, a partir do som que Paulo Freire cria com a viola de cocho e 

também com a viola caipira, num momento contemplativo onde ele dá sustentação para sua 

mulher Ana Salvagni proferir palavras que reiteram a perspectiva da mulher sertaneja, 

podemos perceber traços fundamentais da sua obra. Por isso, escolhemos parte da crítica 

traçada por Julinho Bittencourt, denominada O Primoroso Trabalho de Paulo Freire, 

publicado no jornal A Tribuna, de Santos-SP, para contemplar alguns quesitos desta canção: 

 

Mas é a quarta faixa do disco, com as violas de cocho e caipira e ao lado da sua 

mulher, a excelente cantora Ana Salvagni que Paulo Freire dispara a pequena e 

singela obra prima que dá nome ao disco. Alto Grande é uma toada de duas estrofes 

[sic] onde ele dá toda a dimensão local, o equilíbrio das coisas, o masculino e o 

feminino, a espera e a luta pela vida.136  

  

 Alto Grande tem cerca de quatro minutos e quarenta segundos, composta de duas 

estrofes. No início da canção, durante a introdução – antes da parte cantada – se dá a interação 

entre algumas notas da viola de cocho e o protagonismo da viola caipira. 

 Os acordes traçados por Paulo Freire provocam certa melancolia, visto que o som 

instrumental é apenas acompanhante da singela voz de Ana Salvagni que demonstra certa 

angústia em estar sozinha ao longo daquela jornada do seu marido tropeiro. 

 A viola de cocho traz algumas notas mais graves para a canção e esporadicamente 

aparece sempre quando há uma voz masculina, esta de Paulo Freire, por trás da música, 

fazendo uma alusão ao tropeiro pelejando o gado, ou seja, como se estivesse apartando os 

animais para alguma direção. Por fim, ao longo da canção há três repetições dos versos 

descritos acima, sempre acompanhados da instrumentação da viola caipira e em algumas 

oportunidades a viola de cocho dando um toque especial à música. 

 A singeleza no toque de viola de Paulo Freire combinando batida nas cordas com 

algumas dedilhações mostra o seu contato a música interiorana.  

Com isso, pensamos que neste mundo das orquestrações, onde os intérpretes da 

música pop intitulados de sertanejos trazem uma presença muito forte de bandas e sons, a 

singeleza de Paulo Freire é uma grande sofisticação.   

 

  

                                                           
136 Disponível em: http://www.paulofreirevioleiro.com.br/imprensa_15.htm Acessado: 13/04/2015. 

http://www.paulofreirevioleiro.com.br/imprensa_15.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Buscar entender a música de Paulo Freire e Ivan Vilela não é um trabalho fácil 

para um pesquisador. As suas influências, as convivências e os seus respectivos processos 

históricos fazem com que as suas sonoridades sejam totalmente singulares. Pensando na 

história da música caipira gravada a partir de 1929, em nenhum momento tentamos enquadrá-

los como pertencentes a um segmento ou gênero criado pela indústria fonográfica. 

 As suas composições são extremamente diferentes entre si e também distintas 

daquilo que se havia produzido no gênero caipira. No entanto, é válido frisar que buscamos 

entender quais foram os seus percursos e percalços para chegar as suas gravações. Por isso, 

sabemos que o movimento do: 

 

 [...] campo artístico para a autonomia [relativa] pode ser compreendido com um 

processo de depuração em que cada gênero se orienta para aquilo que o distingue e 

o define de modo exclusivo, para além mesmo de sinais exteriores, socialmente 

conhecidos e reconhecidos, da sua identidade. (BOURDIEU, 1989, p.70) 

 

 Dessa forma, entendemos que os dois violeiros vão buscar elementos e sinais da 

música caipira para conseguir criar a sua sonoridade. Pensamos que Vilela e Freire, ao criar as 

suas músicas, estão criando e recriando aspectos que foram anteriormente utilizados, seja pelo 

gênero caipira ou então por outros símbolos pertencentes a outros campos. 

Para que nos sentíssemos confortáveis em fazer uma análise significativa, 

procuramos trazer aspectos importantes das suas trajetórias para depois fazermos uma análise 

musical das suas obras. Procuramos revelar quais foram as suas iniciações em música, e 

conseguimos entender que ambos, por serem filhos de uma classe média urbana, tiveram 

acesso a uma educação formal, tanto Paulo Freire através do Zimbo Trio, quanto Ivan Vilela a 

partir da sua vida acadêmica.  

 Logo em seguida, percebemos que Paulo Freire tem um contato maior com a viola 

caipira quando ele parte para o sertão de Minas Gerais, no Vale do Urucuia. Lá, através do seu 

contato com a população local e também com a sua cultura, ele começa a entendê-la e 

apropriar-se de todo esse universo de uma maneira crítica. Influência bastante significativa na 

sua vida e também em boa parte da sua obra é a história criada por João Guimarães Rosa em 

Grande Sertão: Veredas. Observamos alguns símbolos e características que foram apontados 

na pesquisa, presentes em suas músicas e livros que fazem referência a este romance. 
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 Mesmo tendo algumas características como contador de causo e tocador de viola, 

seria equivocada uma análise que o considerasse um personagem da música caipira. As suas 

inspirações passam por este gênero, no entanto ele não é um compositor caipira, como, 

algumas vezes, é sugerido por críticos e músicos.  

 Já Ivan Vilela traçou um caminho muito diferente do primeiro. Vilela buscou, 

através das suas pesquisas, entender a história do gênero caipira. Toda a sua formação 

acadêmica, a produção da ópera caipira, além das suas influências na cidade de Campinas, 

interior de São Paulo, foram preponderantes para ele se firmar com o instrumento. Logo, o 

seu doutoramento pela Universidade de São Paulo foi substancial no que tange à pesquisa de 

viola caipira e à sua percepção de que este instrumento fora, em outra oportunidade, tanto 

ocupante da cena urbana e também de ambientes nobres. Assim, isso também ajuda a explicar 

a sua preferência e flerte com a criação de uma música que tem um contato tanto com o 

urbano quanto com o erudito. 

 Paulo Freire por ter fincado raízes no sertão do Urucuia e ter participado de 

diversos “intercâmbios” neste ambiente, prefere apresentações mais “informais”, ou seja, 

busca uma aproximação e participação muito grande do público e da linguagem informal em 

suas apresentações, nos discos e em seus livros. O músico se firma como ótimo contador de 

causo, tentando mostrar-se como um caipira, mesmo sabendo que é um violeiro urbano. 

 Ivan Vilela não tem essas mesmas características. Devido a sua inserção no 

ambiente acadêmico, podemos perceber diversos textos de Vilela sobre o gênero caipira, além 

também do processo histórico da viola em Portugal e no Brasil.  

 Tais diferenças não implicam em juízos de valor, visto que conseguimos 

demonstrar que ambos possuem músicas extremamente ricas no que tange à técnica, à 

sofisticação e à tradição.  

 Dentre todos os significados de sofisticação, consideramos que as palavras que 

buscamos para dar título ao nosso trabalho foram muito oportunas, visto que tanto Paulo 

Freire quanto Ivan Vilela vão buscar, através das suas músicas, originalidade, porém não 

perdendo de vista as características da tradição popular. A sutileza, ao nosso entender, aparece 

quando os violeiros pensam de maneira singular a tradição para criar as suas músicas. Além 

também de respeitar o seu processo histórico, Paulo Freire e Ivan Vilela vão buscar extrapolar 

os limites da música caipira e promover um choque com novas sonoridades. 

 Já quando trabalhamos com a ideia de permanência, tentamos mostrar, através do 

nosso trabalho, que os dois violeiros não estão propriamente fazendo música caipira. Mas, 
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buscando características do gênero para criar e recriar a sua arte. Então, entendemos que eles 

estão imersos na cultura caipira e isso é visível em suas músicas, porém não nos leva a crer 

que eles fazem música como os violeiros do início do século XX ou como os moradores da 

região da Paulistânia. 

 Por fim, a música caipira serviu como objeto de pesquisa para os nossos violeiros 

seja in loco, como é o caso do Paulo Freire, ou então através da história, como é o caso de 

Ivan Vilela. 

 Tomamos como hipótese inicial do nosso trabalho que Paulo Freire e Ivan Vilela 

são violeiros que fazem uma música diferente daqueles cantadores e músicos do início do 

século XX, além é claro, de não ser propriamente os sucessores desta aparente “linha 

evolutiva do gênero caipira”. Além disso, conseguimos, através da nossa análise, mostrar que 

Ivan Vilela não é um violeiro de música erudita. Entendemos que Vilela faz música popular e 

tem certa proximidade com ambientes acadêmicos e camerísticos.  

Isso evidencia ainda mais que não é porque nossos músicos levam à viola as 

sutilezas harmônicas e a sofisticação técnica que as suas criações vão partir para outro campo, 

como o erudito, por exemplo. São apenas novas perspectivas que foram pensadas e criadas 

num processo de globalização da cultura. Apesar disso, conseguimos perceber que as 

gravações de músicas caipiras não são tão incomuns em seus repertórios, a busca pela 

memória desta tradição parece ainda ser recorrente em nossos violeiros. Isso traz um 

importante significado visto que eles fazem, muitas vezes, questão de serem relembrados 

como influenciados pela música rural da Paulistânia. 

Percebemos que devido ao processo histórico brasileiro as suas gravações 

puderam ser feitas num momento ímpar da nossa história. As grandes gravadoras viviam um 

momento de racionalização do mercado e com isso novas oportunidades foram abertas. Dessa 

forma, ainda numa perspectiva artesanal de produção, tanto Paulo Freire quanto Ivan Vilela 

conseguem gravar os seus primeiros discos com viola caipira ainda na década de 1990. É 

interessante notar que mesmo estando fora das grandes gravadoras, os dois violeiros 

conseguem participações recorrentes na mídia televisiva, principalmente na TV Cultura. 

Por fim, acreditamos que os violeiros estão colocando a cultura popular em uma 

tensão, por isso, acreditamos na definição de Stuart Hall sobre este tema: 

 

[...] insistindo que o essencial em uma definição de cultura popular são as relações 

que colocam a “cultura popular” em uma tensão contínua (de relacionamento, 

influência e antagonismo) com a cultura dominante. Trata-se de uma concepção de 

cultura que se polariza em torno dessa dialética cultural. [...] Trata-as como um 
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processo: o processo pelo qual algumas coisas são ativamente preferidas para que 

outras possam ser destronadas. (HALL, 2011, p.241). 

 

 Assim, acreditamos que Paulo Freire e Ivan Vilela estão permanentemente 

fazendo escolhas, criando assim aspectos que os diferenciam de outros violeiros, mas que ao 

mesmo tempo retomam características importantes de determinados gêneros, como por 

exemplo, o da música de viola. 

Com nosso estudo, pensamos em dar relevância a músicos populares que são de 

extrema importância para a nossa cultura, visto que há pouco material sobre eles no ambiente 

acadêmico. Então, o que pretendemos foi buscar dar uma interpretação significativa à obra de 

Ivan Vilela e Paulo Freire reveladora de um período e de um segmento da música popular 

brasileira e, também, da nossa história. Além de pensar que a música de viola deve ser ainda 

mais valorizada em todos os ambientes, seja no sertão do Urucuia, nas folias de reis, ou nos 

espaços urbanos.     
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ANEXO I 

Entrevista com Paulo Freire realizada em Campinas-SP no dia 4 de agosto de 2014, em 

sua residência. 

Cláudio: A primeira pergunta é: como e quando se deu seu interesse por música?  

Paulo Freire: Por música... Bom, tinha muita música em casa, meu pai gostava 

de música e minha mãe também, ela tocava violino e cantava, cantava bem... e o irmão da 

minha mãe cantava bem também. Então, tocava muita música em casa, e como ele foi jurado 

dos festivais, então ele convivia com muitos músicos também, muitos músicos bons naquela 

época, dos festivais da Record. E o meu irmão mais velho, meu irmão Tuco, que é dois anos e 

meio mais velho que eu, começou a estudar violão. E ele me incentivou muito a estudar 

violão também. Então, quando a gente era moleque, com uns 12 ou 13 anos, a gente tinha aula 

de violão perto de casa lá, e antes disso, com uns 10 meu pai tentou levar a gente pra ter aula 

de piano e flauta, mas quando a gente saia de casa de carro e via os amigos tudo brincando na 

rua jogando bola e a gente indo pra aula, era muito chato aquilo, então a gente não gostava. 

Mas depois com uns 13 e 14, eu fui para o violão e comecei a tocar algumas músicas e vi que 

já tinha certa facilidade. Então acho que foi nessa época de assim, de menino mesmo, de 

adolescente criando gosto. 

 

Cláudio: Tá, e qual instrumento você aprendeu a tocar primeiro? 

Paulo Freire: O violão. 

 

Cláudio: O violão, e aí depois? 

Paulo Freire: O violão, depois, a guitarra, é... porque com o violão lá... tá tudo 

gravando ali né? Depois eu entrei, que eu tive aula com esse, ele chamava Antero Martins 

esse primeiro que eu tive aula de violão com ele. Mas quando eu entrei na escola do Zimbo 

Trio, aí foi uma mudança mesmo, porque ali eles levavam muito a sério né? E os professores 

eram muito legais, o Luis Chaves, o Cláudio Celso, o Savá, e então eles apertavam muito e 

viram assim, que eu tinha jeito. E foi formando uma turma grande ali no CLAM de gente se 

aprofundando no instrumento. E aí eu comecei a aprender a guitarra lá, com Cláudio Celso. 

Mas eu já, antes de tocar com o Cláudio, eu já mexia em guitarra assim, e tocava violão, e 

gostava muito do Jimi Hendrix, e então, eu fazia algumas coisas meio parecidas também. Tem 

algum lugar que tem uma foto minha em São Sebastião, sem camisa com cabeludão tocando 
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uma Strato [StratoCaster – marca de guitarra] branca. É, então foi assim, violão, guitarra, aí 

depois a viola quando eu fui morar lá no sertão e depois o cavaquinho eu toquei um pouco 

depois que eu voltei lá do Urucuia. Toquei uns dois anos cavaquinho.  

 

Cláudio: Sua primeira banda foi quando? 

Paulo: Então, a primeira banda, assim é...de verdade, foi, chamava Guaraná... que 

foi antes de ir pro Urucuia. Inclusive essa banda Guaraná, tinha três integrantes e comigo 

quatro. E todo mundo foi viajar pra lá. Porque a gente tinha essa banda, e tinha essa busca da 

música brasileira, que assim, a gente queria, o caminho musical que a gente queria traçar. 

Então, o João...o João de Bruçó, que tocava bateria, o Adriano Busko, que toca comigo e a 

gente toca junto há muitos anos, ele tocava percussão na banda. E o Anthony Criver (?), na 

época ele era Tonho, agora ele voltou a ser Anthony, ele tocava saxofone. E além disso, tinha 

o Chico Guedes, que continua músico assim... Na Guaraná, tinha o Chico, o Zé Imago no 

saxofone também. Então, a gente tinha esse núcleo e ao mesmo tempo que tocava tinha essa 

preocupação de buscar um caminho, essa inquietação de buscar um caminho. E era uma 

marca, assim muito, todo mundo com 18 anos, 19. A gente marcava ensaio no sábado às 8h 

da manhã. Domingo às 7h30 da manhã. E todo mundo ia. Então, foi aí. E era um repertório... 

o Rodolfo Stroeter também tocava, o Rodolfo que é do Pau Brasil [selo]. A gente compunha 

junto e tocava também. Então as músicas eram sessenta por cento composição nossa.  

 

Cláudio: E você tocava que instrumento nessa banda? 

Paulo: Tocava violão e guitarra.  

 

Cláudio: Como se deu o contato com o universo rural? 

Paulo: Com o universo rural, é assim, fora a época de menino de ficar em 

fazenda, que eu sempre gostei muito, de andar à cavalo. Tinha uns amigos que me levavam 

pra fazenda e a gente mexia com gado. E sempre, isso eu gostava bastante. Mas, é quando eu 

li o Grande Sertão, fui morar lá no Urucuia. Aí aquela imersão lá foi, foi ali em 1977 que eu 

criei esse gosto todo de mexer com esse mundo da roça. E tudo que isso carrega. 

 

Cláudio: Quando você assume a viola como instrumento principal? 

Paulo: Então, depois quando eu voltei da França, é... eu tinha três grupos. Uma 

dupla som Swami Jr, chamava Côncavo e Convexo, de violão de sete [cordas] e viola. Eu 
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tinha um grupo de rock que chamava Hi-Fi que era rock né? Rock pop assim... e um trio com 

Swami e Toninho Ferragutti que chama Movie Trio, que era só com música de cinema. E as 

vezes a gente tinha os três ensaios do mesmo dia, e eu, guitarra no Movie, guitarra acústica, 

guitarra mais semi acústica assim, guitarra elétrica sintetizadora no grupo de rock e viola 

caipira. Às vezes eu tocava tudo ao mesmo tempo e... mas eu não tinha muita.. eu não sei... 

mas eu acho que não era a mesma linguagem aqui. Eu estava buscando um caminho né? 

Nessa época aí. E eu acho que naturalmente os trabalhos que eu usava viola foram ficando 

mais divertidos né? Fui gostando mais... fui me apegando mais... eu vi que tinha uma resposta 

melhor. Tanto de quem escutava como minha também... eu conseguia compor melhor na 

viola. A primeira coisa assim, que ficou de lado, foi a guitarra né? Ela ficou totalmente de 

lado, eu a vendi. Depois o violão foi ficando também, e o violão eu gosto de tocar até hoje, 

mas, eu acho que, quando eu fui morar na França em 1982 e 1983... Acho que lá pra 1985 e 

1986 eu comecei a ficar só na viola mesmo.  

 

Cláudio: Queria que você falasse um pouquinho agora, já que você falou da dupla 

caipira com Swami, queria entrar um pouco nessa sua relação com a música caipira. Queria 

que você falasse qual é, se você considera que tem um pé na música caipira.  

Paulo: Então, eu acho que se a gente for pensar nesse tipo de música... Mais o 

começo meu, é mais na música do sertão, que não é sertaneja né? Que é música tocada no 

sertão... do que uma música caipira. Então, são os toques de viola instrumentais, são os cantos 

das danças que tem lá... Do quatro, do lundu...do batuque, das Folias de Reis, que foi a minha 

escola de viola né? Que são bem diferentes da música caipira, de dupla, de pagode de viola... 

Eu não sei tocar pagode... Eu não sei cantar com as terças... Então é um universo diferente do 

universo caipira... E eu sou nascido em São Paulo né? São Paulo capital... mas fui me 

apaixonando mais por isso... mas também é uma visão um pouco romanceada, aquilo até que 

a gente estava falando do Os Sertões do Euclides da Cunha, que é aquele sertão engessado, é 

aquilo, aquele bloco mesmo... Ou do Guimarães que é uma coisa mais geral, que o sertão está 

dentro da gente... Então, a minha ligação com a viola foi mais essa, foi uma ligação mais livre 

do instrumento, mais dentro dele. Mas eu não sou um caipira.  

Cláudio: Como que era a dupla? Com Swami Jr?  

Paulo Freire: A dupla com Swami, primeiro tinha um trabalho instrumental 

grande né? Porque a gente, desde 1980 toca junto né? Desde que eu voltei lá do Urucuia, a 

gente se conheceu. A gente tem uma afinidade musical muito grande. Então, a gente sempre 
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tocou junto. Depois eu fui morar lá na França, toquei com ele também. Ele tinha um grupo 

chamado Choro Roxo, muito bom... e eu acabei tocando com o Choro Roxo, algumas vezes. 

Quando estava eu, Swami e o Joel – que era bandolista – do Choro Roxo, a gente ficava só 

improvisando... bandolim, violão sete e viola. Passava a tarde improvisando... chamava Som 

Vegetal... e a gente foi virando amigo, um grande irmão mesmo... Sempre andando junto e aí 

a gente fazia essa dupla de violão e viola e começamos a tocar algumas músicas cantadas. 

Algumas do Alvarenga e Ranchinho, outras que a gente compunha mesmo... e tem até uma 

coisa engraçada. Uma vez a gente foi no Fausto Silva quando ele tinha o Perdidos na Noite, 

na Gazeta eu acho... e o programa do Faustão era uma avacalhação, era muito engraçado, 

totalmente diferente do domingão né? Passava as duas da manhã, três da manhã.. e a gente fez 

uma música especial pro Faustão né? E meio que esculhambando ele também... e a gente 

tocou e ele falou quem são esses caras? Ele achou graça, ele gostou... e ele falou canta outra.. 

e a gente não tinha outra pra cantar... A gente só tinha pra tocar... pra cantar ... pô e ele falou... 

vocês só tem uma música?... É.. pra cantar, sim... Mas era uma coisa mais instrumental, 

trabalhando muito composições minhas e dele... e alguns clássicos... e a dupla então era 

basicamente isso... a gente foi no Boldrin... o Boldrin foi muito legal com a gente... ele só 

implicou com o nome... e ele até falou no programa que era muito ruim... mas ele nos 

impulsionou bastante.. a Inezita também... mas.. com Swami foi mais o Boldrin que deu essa 

encaminhada... 

 

Cláudio: Vocês se apresentavam e se apresentam ainda? 

Paulo Freire: Não... a gente.. eu e o Swami.. a gente fez algumas apresentações 

na década de oitenta... nós dois juntos... quando ele voltou.. e depois eu voltei... A gente tocou 

algumas vezes juntos, mas depois eu fui tocando as minhas coisas e ele começou a tocar com 

um monte de gente também...Cada um tem seu trabalho, mas a gente sempre tá.. eu participei 

do último disco dele... e ele participou do meu... Então, a gente tá sempre fazendo as coisas 

juntos.  

 

Cláudio: Gostaria que você falasse um pouco de como é ser independente... 

Como foi em 1995 gravar o primeiro disco solo de viola, o Rio Abaixo... e também falar um 

pouquinho de como é ser independente hoje...  

Paulo Freire: Então, ser independente naquela época... a coisa era mais diferente 

que hoje... hoje todo mundo é independente porque a gravadora está indo pro espaço né?... 
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Então eu vejo uns artistas grandes falando “é porque eu sou independente”... ele é 

independente porque não teve outra escolha né? Teve que ir pra esse lado... Eu lembro que 

naquela época eu fazia muita trilha pro Globo Rural... e quando eu resolvi fazer o disco, eu 

falei assim.. eu vou tentar fazer pela Som Livre né? Porque é da Globo... Então, como eu sou 

muito amigo do pessoal do Globo Rural falei assim, escuta.. vocês encaminham esse disco 

aqui que eu to gravando para a Som Livre? Aí eles ouviram e disseram, olha Paulo, a gente 

pode até encaminhar, mas pensa numa coisa... Vai chegar lá pra Som Livre, o seu disco, o 

disco da Maria Bethania, e os discos, sei lá, dos Paralamas do Sucesso. Você acha que eles 

vão trabalhar quem? Entre você ficar com um disco perdido num lugar, encostado... É melhor 

você pegar uma gravadora pequena... aí nessa coisa de procurar gravadora pequena, eu falei 

ah eu vou gravar por minha conta né? Aí eu fui gravando aos poucos... Foi muito legal o 

processo porque, primeiro que foi tudo com os amigos né? Swami, o Adriano, basicamente 

com os dois... o Tuco também tocou, o Wandi também participou... e a produção do Mario 

Manga... Então, a gente gravava nas madrugadas no estúdio do Manga, o horário que ele tinha 

vaga... assim quase que na faixa... Quando ficou pronto, aí eu falei agora tem que arrumar um 

jeito né lançar.. Aí eu peguei um dinheiro emprestado e meu pai arrumou um dinheiro. Fui 

fazendo totalmente.. assim... você tem que acreditar que aquilo vai dar certo né? E aí no 

começo eu fiz uma primeira tiragem... Na segunda tiragem eu licenciei pela Pau Brasil e 

depois voltou pra mim também... e a sorte né? Porque assim que eu lancei, ganhei o Prêmio 

Sharp e aí deu uma visibilidade grande para o disco... Mas eu acho assim, a gente não tinha 

muita opção naquela época. Você tinha que ser independente. Ainda mais um som 

instrumental de viola... eu não vejo.. acho que não existia um outro caminho na época 

Hoje em dia eu acho que é mais de marcar território mesmo. Ser independente 

mesmo e faço as coisas do jeito que eu quero. Se der certo, deu.. Se não der certo a 

responsabilidade é toda minha.. Então eu me cerco de amigos.. Por exemplo no último disco 

eu.. por exemplo, todo mundo... como eu não consegui patrocínio... o Alto Grande foi todo 

mundo na faixa né?.... Tudo amigo... desde o Tuco que me ajudou a produzir... até os 

músicos.. ninguém recebeu nada. Um abraço pelo menos né?  

 

Cláudio: Você acha que ser independente você tem uma autonomia maior do que 

gravar numa gravadora grande?  

Paulo Freire: Ah, eu não tenho dúvida. Porque tem um pacote que vem junto 

com a gravadora. E eu acho que a gravadora não vai se interessar por mim também né? Eu 
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acho que é.. até uma coisa que a gente vai conversar.. sobre o empresário-produtor né? O 

produtor ele vai pegar, eu não vou ser um artista exclusivo do sujeito senão ele vai morrer de 

fome... Então, ele tem que pegar um monte de gente e aí ele não trabalha direito. Então, pro 

tamanho das coisas que eu faço, eu acho que uma gravadora não vai se interessar, não sei se 

existe mais gravadora média né? Acho que agora é só as grandes e os independentes... As 

médias poderiam até ser... mas eu acho que eu trabalho melhor no disco sozinho, do que 

deixar na mão de uma gravadora...  

 

Cláudio: e quais as vantagens e desvantagens desse trabalho independente? 

Paulo Freire: Acho que a grande desvantagem é a distribuição pequena né? 

Restrita... de que você não vai conseguir atingir um público grande... e você não vai conseguir 

vender bastante... limita mesmo né? Eu vejo isso porque eu tenho um livro lançado pela 

Companhia das Letrinhas de criança, só das crianças... Eu não acho que ele seja melhor que 

os outros, mas ele vendeu muito mais que os outros por que é a Companhia das Letrinhas que 

faz um trabalho muito bom né? Então, eu acho que se tivesse numa gravadora grande poderia 

espalhar muito mais... Eu acho que a grande vantagem é essa de você conseguir espalhar seu 

trabalho, com uma força maior. Agora, eu acho que a partir do momento que a indústria se 

interessa por você... ela vai querer que você ande no trilho dela né? Ela vai começar a pedir 

umas coisas que... aí você tem que ver se você aceita ou não... 

 

Cláudio: Então, você falou que a relação com o mercado de 1995 e 2014 é 

diferente ou é igual?  

Paulo Freire: Então, a grande questão é o que você vai fazer né? Se é no formato 

CD, se vai lançar só digitalmente...Então eu acho que a grande diferença é essa em relação a 

produção, pra levantar uma grana... pra gravar um disco seu acho que é a mesma coisa... Só 

que hoje eu acho que tem uma... tem os dois lados né? .... tem uma facilidade né? Porque você 

já tem um certo respeito... Então você vai conseguir colocar melhor o seu trabalho... mas do 

outro lado, você não vai querer fazer o seu trabalho com um encarte simplesinho... Você já 

vai querer fazer com um encarte bacana, com foto boa... Então, tem essa relação aí né?  

 

Cláudio: Como é ser empresário da própria vida também?  

Paulo Freire: Então, é aquilo que a gente tava falando né? Eu preferiria que 

tivesse alguém que vendesse as coisas pra mim né? Que fosse atrás.. que fechasse contrato... 
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Porque é uma coisa meio chata né? Mas por outro lado, eu acho que os independentes são 

uma grande rede. Tanto dos músicos como de quem contrata um independente pra tocar, ou 

quem publica matéria sobre independentes...tem um gosto musical dos independentes que 

vem num pacotão assim... que anda junto. E qual era sua pergunta mesmo? 

 

Cláudio: de como é a vida de empresário da própria carreira... 

Paulo Freire: Ah, então... como você tem esse caminho assim junto.. você acaba 

arrumando muito amigo... alguns programadores do Sesc por exemplo que eu conversei em 

1995/1996 pra lançar o Rio Abaixo e depois o São Gonçalo, que hoje em dia um é gerente do 

Sesc... Ficaram amigos na época e continuam amigos hoje porque eles tem um pensamento 

parecido, por que a gente tem muitas afinidades e tal... Então, eu acho que tem uma vantagem 

de ser um produtor das suas coisas porque você fazendo os negócios com essas pessoas você 

acaba se relacionando com eles também, e mesmo assim você acaba vendo uns novos modos 

de trabalhar, de colocar o seu trabalho no mercado, surgem muitos desafios né? Como por 

exemplo... outro dia ligaram pra mim e falaram “olha Paulo a gente vai fazer umas coisas 

sobre o Zé do Caixão aqui no Sesc Santo André... Você faz um show em homenagem a ele? 

Na hora eu falei não. Mas falaram pra eu pensar um pouco e depois falar... Deu quinze 

minutos eu liguei de volta, e eu falei eu faço!”..Então tem uns desafios assim que lançam pra 

gente que acaba sendo muito legal... Outra coisa quando eu fui fazer uma turnê pelo Sesc 

Nacional ... passei por Santa Catarina.. eu, Roberto Corrêa e Badia Medeiros... Contamos dois 

causos num show.. show de viola... Aí um técnico de cultura de Santa Catarina, Ademir 

Clandi.. ele assistiu o show e me chamou no final e falou: “Paulo, se fizer um show só de 

história eu te ponho pra rodar o Estado... eu falei Valdemir ninguém agüenta um show só de 

história... Ele falou não... se você fizer eu te ponho... mas você tem certeza? Aí ele falou, olha 

Paulo vai embora e você pensa... Aí eu fiquei a viagem inteira pensando e quando eu voltei e 

falei vamos lá! Foi aí que abriu um campo muito grande pra mim, que é a contação de causo... 

que eu fui juntando mais... Então eu acho que essa é a vantagem de você fazer o seu próprio 

trabalho, você acaba tendo contato com essas pessoas, com esses produtores, com quem faz 

show, com quem produz, você acaba tendo umas novas possibilidades.  

 

Cláudio: e você acha que ser independente hoje ou na década de 1990 é sinônimo 

de qualidade musical ou não? 
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Paulo Freire: Ah não. Não é não. Eu acho que quem não era independente 

antigamente, você tinha toda uma estrutura de uma gravadora, por exemplo, você pega uma 

Gal Costa. Vai gravar um disco, e chama uns puta músico bom...arranjador né? Você vê que 

tá tudo certo né? Não tem nada frouxo, aquele descambo e tal... como você pode pegar um 

cara bacana e fazer um disco ruim né? Eu acho que hoje em dia também... o cara é 

independente ele pode fazer um disco frouxo também... como pode fazer um disco bom... Eu 

vejo assim.. é o tal do dinheiro... se você tem condição... Eu não sei por exemplo se eu tivesse 

com uma gravadora, se eu tivesse condições de fazer do jeito que eu quisesse.. colocar uma 

orquestra... um coro de duzentas pessoas... Eu não sei se iria ficar bom... ou então se eu 

fizesse aquela formação que eu estou acostumado ficaria melhor...  

 

Cláudio: eu queria que você falasse um pouquinho Paulo, sobre a sua relação 

com a Tratore... quando que ela se deu... como que é... Ela foi fundada em 2002..eu queria 

saber quando você teve essa parceria...  

Paulo Freire: olha, eu acho que com a Tratore foi, talvez, em 2003. Eu não sei 

direito. Foi logo no começo. Quando eu soube que eles estavam atuando. Tanto é que o 

Maurício que o diretor lá hoje... fomos fazer uma viagem junto lá pra Bahia para tocarmos no 

mercado cultural.. ele com o Bojo e eu com o Trio – eu, Tuco e Adriano. Ele começou a 

conversar um pouco que ele tava com essa distribuidora nova, com os independentes e tal... 

Eu fui ficando muito interessado, porque os meus discos ou eu vendi em show ou eu fazia 

aquele, que eu acho o pior de tudo é você distribuir né? Fazer aquele corpo a corpo de ligar 

pra loja e ficar cobrando... Isso era muito difícil... Isso eu não conseguia fazer... até negociar, 

cachê, essas coisas eu faço razoavelmente... mas distribuir não. Quando eu vi essa 

possibilidade, eu falei com ele... ele falou claro... vamos embora e tal... Quando a gente voltou 

pra São Paulo.. fizemos uma reunião.. e partir daí eu coloquei tudo lá... todos os meus discos.. 

os livros também... que quando eu fiz o Jurupari... que eles começaram abrir pra livros 

também... mas hoje eles tem muitos títulos... e eles fazem a distribuição digital também... e eu 

gosto muito do jeito que eles trabalham ... uma coisa que eu acho legal, é que eu vou lá na 

Tratore, quando eu tenho que levar disco, ou levar alguma coisa... a gente fica conversando 

sobre filho, cachorro... é uma conversa muito legal... tudo amigo... quando tem um projeto ou 

uma ideia... jogo uns palpites com eles também... Então eu acho muito bom. Pra gente, pra 

quem é independente e saber que tem a Tratore é uma maravilha. 
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Cláudio: e o selo Vai Ouvindo? Quando que você criou? Como que é também 

essa sua relação com a Tratore com o selo lá dentro... 

Paulo Freire: Então, depois que eu fiz o Rio Abaixo, que eu acho que na época 

que eu fiz não tinha selo... não tinha selo nenhum... eu acho que eu não pus nada quando eu 

lancei o primeiro. Depois, pela Pau Brasil... aí ficou com o selo da Pau Brasil...  

 

Cláudio: o São Gonçalo com a Pau Brasil? 

Paulo Freire: Não... o Rio Abaixo... A primeira versão dele, não tinha selo 

nenhum...  

 

Cláudio: foi em 1995, totalmente independente ? 

Paulo Freire: totalmente independente.  

 

Cláudio: você fez uma segunda remessa quando? 

Paulo Freire: logo em seguida. Porque esgotou rápido. Porque eu fiz mil. Depois 

mais mil pela Pau Brasil. E aí já era pela Pau Brasil... e aí eu fiz o São Gonçalo pela Pau 

Brasil também... Depois que eu fiz o São Gonçalo, eu só fui lançar depois o.. porque fica essa 

coisa de lançar livro e não lançar disco né? ... Então, fui lançar disco novo.. e foi logo três né? 

Em 2003. E aí nesses três [Brincadeira de viola, Vai Ouvindo e Esbrangente]. E aí esses três 

já foram pela Vai Ouvindo... porque foi esse selo que eu criei pra lançar os meus discos 

mesmo... Então a criação da Vai Ouvindo foi em 2001, 2002... pensando nisso mesmo... 

 

Cláudio: Qual a ideia que você tinha quando você lançou o Vai Ouvindo? 

Paulo Freire: Primeiro, o Vai Ouvindo era um bordão né? Que eu uso muito para 

contar causo né? E eu acho um nome bom para selo de disco também... tem um caminho pra 

onde encaminhar um CD... tanto é que é só os meus que... eu não pego disco de ninguém 

também... pq eu não tenho condição de ter um selo pros outros... é a mesma coisa que o 

independente... é um canal pra você distribuir o seu produto...Tem os meus discos, da Ana 

Salvani, do meu pai e do S. Manoel. 

 

Cláudio: Como que foi sua relação com a Pau Brasil? Ela era uma gravadora de 

médio porte? Ela era um selo ou uma gravadora? 
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Paulo Freire: era os dois. Agora só virou um selo. Agora eles não estão 

gravando. Eu não sei. Agora eles só fazem o trabalho deles mesmo... Na época foi bem legal o 

São Gonçalo... eu gosto de fazer o disco... tive uma condição melhor pra fazer... mas também 

você vê que é um selo, como é pequeno né? Eu ficava vendo que se eu tomasse conta do 

negócio, eu acho que ia render mais do que se tivesse num selo... mesmo com poucos títulos... 

não tinha estrutura que eu acho que eu poderia gerir por conta própria... 

 

Cláudio: Você já teve proposta de gravar numa grande gravadora?  

Paulo Freire: Não, nunca tive. Já tive trilha em Globo, essas coisas. Mas disco 

não.  

 

Cláudio: Esse era um outro assunto que eu queria entrar. Como que deu essa sua 

relação com os grandes meios de comunicação, como a TV Globo e a TV Cultura? 

Paulo Freire: Então, a TV Cultura foi uma coisa bem mais natural né? Eu acho 

que principalmente pela Inezita... Eu me lembro que eu peguei uma fitinha cassete mandei no 

programa dela... Não sei se me ligaram ou ela me ligou... e depois eu liguei pra ela para 

combinar de ir num programa de rádio que ela tinha... era uma fita do Rio Abaixo... em 

1992/1993... Nem era o disco mesmo... Antes eu gravei uma demo do Rio Abaixo... mandei 

uma fitinha cassete... Eu não sei como eu acabei falando com ela.. e como é que eu faço pra 

chegar lá? Acho que era lá na USP que ela gravava... Ela falou, você não tem carro? Eu falei 

não... Então, ela falou encontra comigo em tal lugar.. Imagina... a Inezita Barroso que já era o 

máximo... aí eu lembro que eu esperei ela numa esquina na Barra Funda... fiquei lá na esquina 

esperando.. ela passou de carro e me pegou e a gente foi junto pro programa... e depois ela me 

deixou lá de novo... Então, ela foi muito receptiva... e o Boldrin também... só que o Boldrin 

era em outra emissora.. ele não estava na Cultura ainda... e na cultura é.. eu fui na Inezita.. 

gravei o programa... eu gravava as coisas e mandava nos programas de rádio também... e 

acabei entrando... acho que pela linha cultural da TV Cultura, acho que acabou entrando mais 

naturalmente. Em todos os programas de rádio.. AM e FM... programas de televisão 

também... essa coisa de ficar lidando com cultura brasileira foi bem natural... Com a Globo, 

eu acho que o que veio primeiro foi o Grande Sertão, quando a gente ficou sabendo que o 

Julio Medaglia ia gravar a trilha do seriado. Meu pai, amigo do Julio Medaglia... ele ligou pro 

Julio e falou.. olha meu filho morou no sertão e tal.. o Júlio falou quero conhecer. Então eu 

lembro que foi eu o João de Bruçó, será que o Adriano foi? Eu não me lembro. A gente foi na 
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casa do Júlio Medaglia com um monte de instrumento do Urucuia.. a gente tinha acabado de 

chegar de lá... Aí o Júlio viu aquilo e falou gente é tudo que eu preciso pra gravar a trilha do 

seriado... Então, a gente se fechou num estúdio lá gravando... e aí depois ele fez a trilha dele.. 

mas a gente tem uma participação grande na trilha... Fizemos isso, e depois no Globo Rural, 

eu já tinha lançado o Rio Abaixo... pediu pra eu fazer uma trilha pra um programa e deu muito 

certo e aí comecei a fazer muitas trilhas com eles... umas matérias que fiz pra eles ganhou 

prêmio... e fiquei muito amigo da equipe toda... 

 

Cláudio: Foi tudo na década de 1990 né? Antes de você gravar o Rio abaixo? 

Porque as três primeiras músicas do álbum são trilhas para a Globo... 

Paulo Freire: A primeira não. Mosquitão era um tema que foi pro Grande 

Sertão... e o Grande Sertão a gente gravou antes... O mote lá do mosquitão, a primeira coisa 

dele, foi no Grande Sertão mesmo... Aí, três músicas que tem lá.. a segunda, a terceira e a 

quarta... Seca, Dona Júdica e Menino Peão.. são três de matérias do Globo Rural...                         

 

Cláudio: Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas obras literárias 

musicadas: o “Lambe-Lambe” e o “Nuá”. Gostaria que você falasse não o que existe 

especificamente em cada um, mas qual foi a sua ideia, a ideia de lançar um disco musicado. 

Paulo Freire: Bom, o “Lambe-Lambe” especificamente foi através do 

aprendizado lá do Urucuia, porque cada toque de viola tinha uma história por trás. Coisa 

instrumental que tinha um causo. Eu comecei a entrar num caminho de que as músicas 

instrumentais que eu fazia sempre tinha uma história por trás e quando eu escrevia, eu gostava 

do texto quando ele ficava com uma sonoridade, assim, como se fosse alguém falando uma 

conversinha. Então, eu ficava procurando a música no texto e uma história pra música e o 

“Lambe-Lambe” foi onde eu quis juntar isso, então escrevi dessa maneira, e a voz que eu 

acho que narra o texto, é a voz que eu conto o causo no disco. Então, eu procurei que fosse 

meio que a música do livro, que fosse daquela maneira e que fosse meio que complementar. 

Então, tem algumas músicas que tem a ver com algumas histórias, umas informações no livro 

que tem a ver com o disco também. Foi uma forma de juntar as duas linguagens: a musical e a 

literária e que elas se cruzassem.  

E o Nuá, foi bem mais radical, esse mergulho, porque foi um projeto aprovado 

pela Petrobrás e tinha uma condição muito boa fazer. Eu parti do causo, escrevi um causo e 

um causo sobre cada mito e aí pegava aquele mito e compunha uma música para ele. 
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Pensando no mito eu compunha a música. Aí eu gravava a música só na viola, escrevia a 

partitura, dava o causo e dava para um arranjador. E eu falava assim para ele: “você se baseia, 

para fazer o arranjo, na história, então a característica do mito, a aventura que ele passa, se 

tem graça ou se não tem, você se vira...”. Foi um trabalho em grupo, onde se misturasse de 

uma forma bem mais precisa a música com a história, porque cada música tem a ver com uma 

história do livro. Tem gente que fala que gosta de ler o causo ouvindo a música. No meu caso 

é muito difícil, que se eu to ouvindo a música eu não consigo prestar atenção no que eu estou 

lendo, mas acho que esses dois trabalhos foi a forma de juntar. O “Alto Grande” já foi uma 

coisa de juntar essas duas linguagens, mas não da literatura, da oratura, em vez de se basear 

num texto escrito, você baseia-se num texto oral. Eu escrevi um causo, procurei colocá-lo em 

métrica de música, mas mais pensando na palavra falada do que na palavra escrita.  

 

Cláudio: No “Lambe-Lambe” você tem uma passagem em que você fala sobre 

Debussy e Brahms. Como você conheceu? Eu vi numa entrevista sua que você escreveu uma 

biografia sobre eles...e onde você acha que esses caras estão na sua música? Se você acha que 

eles estão ou não? 

Paulo Freire: Na década de oitenta, eu fui convidado para escrever a história da 

vida dos dois, para os fascículos da Editora Abril. Lançava a fita junto com o fascículo da 

vida deles. Quem fez isso foi a Alana Novicov, esposa do Sérgio de Souza – que fez a 

Realidade e o Bondinho – que trabalhava com meu pai, então a Alana me conhecia e sabia 

que eu tinha interesse pela música e pela literatura e sabia do jeito que eu escrevia até que ela 

me chamou e perguntou quais os autores que eu gostava. E eu gostava bastante desses dois. 

Principalmente do Debussy, porque quando eu morei na França eu ouvia muito ele. O Brahms 

eu gostava, mas conhecia menos. Quando ela apareceu com essa sugestão, eu achei ótimo. 

Poder fazer esse trabalho e fui morar em São Sebastião numa casa que minha mãe tinha, levei 

um monte de livro sobre eles, os discos deles e fiquei lá meio que enfurnado, alguns meses, 

escrevendo a vida deles e ouvindo a música deles. Procurando escrever de uma maneira que 

fosse envolvente para a pessoa. Eram quatro fascículos, tinha que prender a atenção da pessoa 

de um fascículo para o outro. Quatro para cada compositor. Eu acho que por escutar tanto 

eles, nessa época, e antes também, isso foi entrando no meu trabalho de uma forma natural, 

nada forçado. Dá para citar algumas coisas. O Debussy tem uma série de obras, como A 

Catedral Submersa, quando ele toca, você enxerga a Catedral. Então, para mim é um causo 

né? Então, ele buscava muito essas imagens. O impressionismo, então eu ficava pensando 
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naquilo e já tinha morado na França e a harmonia... eu ficava meio que nessa viagem, e 

adorava as coisas. O Brahms também foi ficando uma paixão de um jeito que quando eu 

morei lá eu fiz um arranjo de um movimento da sinfonia do Brahms para Orquestra. Peguei a 

partitura e fui reduzindo até ficar um arranjo para viola. Fiz um arranjo para viola de um 

movimento. Mas é uma coisa meio que impossível de se tocar, me deu uma tendinite na mão. 

Mas eu acho que naturalmente, por gostar tanto e escutar tanto isso foi entrando nas coisas 

que eu fazia.  

 

Cláudio: O Debussy parece conseguir descrever as imagens em suas músicas 

mesmo, como por exemplo Passos Sobre a Neve. Eu vejo isso também na sua música, quando 

por exemplo, você fala do Mosquitão, ou da Lagartixa... 

Paulo Freire: Tem até uma parceria que o Debussy, acho que ele nunca terminou 

essa composição, ele com o Edgar Allan Poe. Ele pegou dois contos do Poe para musicar. 

Então ele tinha essa coisa visual da história, da imaginação. De forçar a imaginação através da 

música.  

 

Cláudio: Mudando um pouquinho de assunto, alguns críticos e pesquisadores 

classificam o seu trabalho como uma nova proposta para a viola. Na sua opinião você 

concorda com essa afirmação? Essa nova proposta, seria diferente dos violeiros 

“tradicionais”... 

Paulo Freire: Eu acho que é mais uma coisa diferente do que nova, porque como 

por exemplo tocar Thelounious Monk na viola de cocho. Thelounious Monk é mais uma 

novidade na viola de cocho. Mas não acho que é uma coisa nova e revolucionária. Mas é mais 

um caminho meu, que tem a ver com aquela frase do S. Manoel quando ele me viu tocando 

com vários dedos e eu disse que queria tocar com dois que nem ele, e ele falou “usa todos os 

dedos que você sabe usar também.” Então é aquilo de você usar todas as suas influências 

procurando um caminho né? Então, eu não podia ficar só naquela coisa da viola e do Urucuia. 

Porque aquilo não ia ser minha verdade, eu já tinha estudado jazz, choro, música brasileira, 

feito os fascículos, ouvia música erudita e ouvia muita música popular em casa. Então, 

juntando tudo isso, eu tinha que buscar um caminho. Eu vejo mais até novidade, mais até na 

parte de juntar o texto com a música do que na parte musical mesmo. Porque você criar uma 

linguagem de oralidade, musical, juntos com os instrumentos, isso é uma novidade. Tem 

pessoas que fazem isso, que narram textos. Mas eu acho que não é uma contação de história, 
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pensando na música. Mas é mais uma contação de história junto com uma música. No “Alto 

Grande, até no “São Gonçalo” tinha até uma música que juntava uma história com a música e 

procurar a musicalidade da palavra e transformar em música, e fazer isso virar uma canção. 

 

Cláudio: Você musicalmente, se considera mais rural ou urbano? 

Paulo Freire: Ah, mais urbano né? Acho que mais urbano. A viola se você 

começa a inventar umas coisas muito diferentes, ela não soa. Ou as vezes você faz algumas 

coisas diferentes e soa bem né? Então, acredito que a viola seja um grande termômetro para 

isso. Até onde você pode ir... Tem lugares que você desvia muito do que o instrumento pode 

te dar. Tentar criar uma beleza através de um movimento. Então, eu acho que sou mais urbano 

por causa da minha formação, mas por outro lado sem tirar o pé da lama. Acho que se tirar o 

pé da lama estraga.  

 

Cláudio: Quem são suas influências de viola?  

Paulo Freire: Seu Manoel, o pessoal de Folia de Reis lá do Urucuia, tem vários 

mestres lá... o S. Zecó, S. Adão Barbeiro. O Renato Andrade, eu ouvia e gostava muito. 

Quando eu era menino eu ouvia muito o Quinteto Armorial, mas não é muito a viola que eu 

toco. Heraldo do Monte também, mas eu acho meio diferente. Também misturado com o 

pessoal que eu convivo como o Roberto Correa, o Passoca, o Levi Ramiro que fica 

procurando dar o seu toque pessoal para a viola e como a gente faz coisas juntos, a gente 

acaba caminha junto também.  

 

Cláudio: e as outras influências? 

Paulo Freire: Sem ser violeiro, a gente falou da música clássica, tem do rock’n 

roll também, o Hendrix, o Pink Floyd, essas coisas todas que eu ouvia. Led Zeppelin, eu 

gostava bastante. Depois o Prince, mais tarde. Música Popular Brasileira em geral: o violão do 

Gil, as composições do Chico Buarque. Eu gosto de ouvir muita coisa. Jazz eu gosto de ouvir 

bastante. Chet Baker, Milles Davis.  

 

Cláudio: Como você se coloca na cena musical paulista? 

Paulo Freire: Eu sou de uma geração, contemporâneo da Vanguarda [Paulista], 

dessa turma toda. Tenho grandes amigos como o Wandi [Doratiotto] do Premê, o Maurício 

Pereira... As vezes eu acho que eu estou mais perto deles do que perto da música caipira 
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mesmo. Eu não consigo definir o nome para isso. Mas, sei lá, acho que música de viola de 

quem gosta da cidade e é apaixonado por um livro.  

 

Cláudio: Você acha que está atrelado a tradição rural? 

Paulo Freire: A tradição rural, acho que sim. Na forma como eu toco viola, na 

afinação que eu toco, no ponteado de viola. Isso é uma coisa que eu procuro zelar muito, 

porque é uma simplicidade mesmo que é muito difícil de atingir que eles tocam lá no sertão. É 

uma coisa que eu continuo buscando, seja tocando numa experiência em orquestra ou tocando 

com algum amigo, ou sozinho. Eu procuro mais essa simplicidade do que fazer muita coisa, 

usando muito artifício, eu procuro reduzir cada vez mais. 

 

Cláudio: Quantas apresentações você faz por ano?  

Paulo Freire: É muito variado. Tem alguns projetos como por exemplo um que 

eu fiz dez anos seguidos que é o Baú de Histórias de Santa Catarina. Que numa enfiada, por 

exemplo, você faz quarenta shows no mês né? Faz dois por dia. Então, aí vira um monte de 

show. Eu acho que assim, uns dois por semana. Dois ou três por semana. É o que tem 

acontecido ultimamente...  

 

Cláudio: 120 shows no ano? 

Paulo Freire: É isso? Nossa Senhora. Então deve ser menos. É que nesses 

últimos meses eu tenho tocado muito. Eu penso em uns 100.  

 

Cláudio: Onde são mais ou menos? Quais as regiões freqüentes? 

Paulo Freire: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, às vezes há 

convites para o Rio de Janeiro, lá é muito legal tocar. Depende muito do convite das pessoas. 

Caso me convidem para ir ao Amapá, eu acho a coisa mais legal do mundo. Esses lugares 

diferentes, sem querer ser besta eu prefiro ir para Macapá do que para Nova York, porque 

essa possibilidade de contar história, e como eu não falo inglês é uma coisa que me limita 

muito a ir para esses outros lugares.  Por outro lado eu acho que a gente tem uma riqueza de 

assuntos aqui no Brasil cada vez maior e que eu fico cada vez mais apaixonado também. 

Então para mim, quanto mais no fundão melhor. 

 

Cláudio: Quais países você já se apresentou? 
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Paulo Freire: Ah em bastante. Porque quando eu morava lá na França, eu 

trabalhava num grupo brasileiro que a gente rodava muito por lá e pelo norte da África 

também. Depois quando eu entrei no grupo Ânima a gente fez muitas apresentações nos EUA. 

Então tem o lado bom, que você tem todas as condições técnicas para se apresentar, mas tem 

o lado ruim que eu não consigo contar histórias nesses lugares.  

 

Cláudio: Quem são os músicos mais presentes em seu trabalho? 

Paulo Freire: Eu acho que principalmente o Tuco Freire e o Adriano Busko que a 

gente tá junto há mais de quarenta anos. Então, tocando sempre com eles é muito fácil e muito 

gostoso. A gente ensaia também, mas se precisar fazer um show sem ensaio nenhum, a gente 

chega na hora e resolve tudo, um conhece o outro. O Adriano é muito amigo, como se fosse 

irmão. Principalmente eles dois por ter participado de todos os trabalhos... e quando você 

monta o repertorio junto com outras pessoas, eles fazem muito do jeito deles também... 

 

Cláudio: Como se dá o processo de criação do seu trabalho? 

Paulo Freire: Ultimamente tenho composto nessa sala aqui mesmo. Vou 

lapidando muito em viagem. Passando som, em hotel. Muito por assunto. No “Nuá” cada mito 

que eu escolhi para contar o causo, como cada mito era característico de uma região, eu 

pegava aquela região e procurava transformar aquilo em música, ou o assunto do mito 

transformar em música. Então tem sempre um assunto que me leva. No “Alto Grande” se a 

gente for pensar as composições que tem no disco, muitas vieram de histórias, primeiro veio a 

história e depois a música. Mas a música geralmente ela vem ligada ou a alguma história ou a 

alguma observação da natureza, como eu aprendi lá no sertão.  

 

Cláudio: É muito espontâneo, ou papel e caneta?  

Paulo Freire: Musicalmente é espontâneo. O que fica mais é a lapidação mesmo. 

Ficar trabalhando numa ideia, isso vai para um lado, aquilo vai para o outro. Se for pra 

escrever a música eu preciso passar pra alguém, eu não escrevo não, fico com preguiça.  

 

Cláudio: Para finalizar, quais são os elementos norteadores da sua música?  

Paulo Freire: Ultimamente o que eu venho percebendo é que eu estou fazendo 

uma coisa cada vez mais variada. Show para criança, Oficina para a terceira idade de contação 

de história. Juntar com vários violeiros e fazer coisas diferentes. Lançar um disco. Os projetos 
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que eu venho pensando não têm sido mais musicais, como foram para fazer o disco. Se bem 

que tem um agora que eu to querendo fazer para crianças. Um de contação de histórias. 

Porque pedem muito. Ficam pedindo disco de contação de história, então estou pensando em 

fazer um. Amanhã vou até começar a gravar algumas coisas de música junto com história para 

crianças. Mas como eu lancei um disco não faz muito tempo, eu não estou pensando em 

trabalho nenhum agora. Eu vejo muito a resposta das pessoas. Essas histórias que eu escrevi 

de Parati, por exemplo (Facebook na FLIP), foram dois causos sobre a FLIP né? Nunca tive 

tanto “curtir” ali, e foi coisa que eu escrevi querendo fazer graça. Fazer o pessoal dar risada. 

Aí a Ana até comentou: “Porque tanta gente que colocou o “curtir”?” Porque era uma coisa 

que as pessoas gostam. Então eu fico pensando as vezes em escrever algumas coisas mais 

ligadas ao humor e em show também, estou falando da performance, como eu venho contando 

muita história em show, e vou ficando cada vez mais a vontade. Eu fiz um show em Parati e 

como queria um show de muita contação de história, fiz um show com 85%voltado para o 

humor e o pessoal da muita risada e acha graça. E aí você acaba vendo que você tem uma 

queda para esse lado, e aí acabo escrevendo algumas coisas para fazer graça.  

 

Cláudio: um humor vinculado ao Alvarenga e Ranchinho?  

Paulo Freire: É, aquela coisa mais simples. Mas naquela história de Parati, por 

exemplo não era muito Alvarenga e Ranchinho. Mais observação das coisas. Mas muito a 

partir de frases que as pessoas dizem. No caso de Parati foi mais um recepcionista do hotel 

que falou uma coisa, a menina que tava namorando na praia que falou outra. Então, são essas 

frases que eu escuto que dão algumas ideias para eu desenvolver histórias.  

 

Cláudio: e isso é diferente de 1995? Quando você gravou o primeiro disco? 

Paulo Freire: Totalmente diferente. O Renato Andrade falava uma coisa 

interessante, “as pessoas reclamam, falam que meu terceiro disco não é igual ao primeiro. No 

primeiro disco eu demorei 40 anos para fazer.” Então é aquilo que você vem amadurecendo, 

passei lá no Urucuia, depois fui aprimorar la na Europa a técnica  da viola que eu fui indo 

para um lado e depois para o outro. As composições que você vai trabalhando. Então é uma 

ideia meio avassaladora de fazer um bloco de tudo aquilo que eu vinha trabalhando. Hoje em 

dia não tenho mais uma ideia tão precisa. O “Nuá” também, aquele monte de mito, aquele 

monte de história que procurava isso. O “Alto Grande” não era um blocão, eram coisas 
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diferentes, que eu fui juntando numa ideia da observação do Alto Grande, uma coisa mais 

calma, foi o disco mais tranquilo. 
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ANEXO II 

Entrevista com Ivan Vilela realizada em Pindamonhangaba-SP no dia 18 de dezembro 

de 2014, em sua residência. 

 

Cláudio: Quando se deu seu interesse por música? 

Ivan: O meu interesse por música vem desde criança. Eu sou o mais novo de uma 

família de treze filhos. Crescemos em onze, na realidade. Quando eu nasci, dois já haviam 

morrido. Meus irmãos ouviam todo o tipo de música. Tinha um irmão que só ouvia música 

clássica, ele fazia engenharia em Itajubá, no comecinho dos anos de 1960. Tinha uma irmã 

beatlemaníaca. Tinha irmãos que ouviam muita música popular e música da contracultura dos 

EUA, Bob Dylan, Joan Baez, Joe Cocker. Então eu cresci nesse ambiente. Com onze anos eu 

pedi de presente um violão, pro meu pai. Estudei um pouco, mas efetivamente com 16 anos 

que eu nunca mais larguei da música. 

 

Cláudio: Como você aprendeu a tocar violão? 

Ivan: O violão eu aprendi sozinho. Perguntando. Ia amigos de irmão em casa e eu 

mostrava uma coisa ou outra. Eu fiz, no começo, algumas aulas de violão clássico. Aprendi a 

ler e tocava algumas coisas, algumas peças simples, mas isso com 11 anos. Mas não era meu 

foco de interesse. No começo, eu mais compunha no violão do que tocava música dos outros. 

Compunha umas canções, isso pequeno ainda. Depois, já com 16 ou 17 anos, com turma de 

colegial, cursinho e amigos. Tinha um amigo ótimo violonista que me ajudou muito e tocava 

tudo do Milton Nascimento, aí ele foi me passando as coisas e a partir daí eu não larguei mais 

da música. De maneira com 26 anos eu fui começar uma faculdade de música. 

 

Cláudio: Nessa época, quem eram as suas principais influências musicais? 

Ivan: Olha, eu escutava música popular brasileira de maneira geral. Escutava 

muita música popular brasileira. Essa corrente central da música popular brasileira eu ouvia 

tudo. Eu tenho um irmão que tinha um programa de rádio, numa rádio que tinha em Itajubá, 

na Faculdade de Engenharia, que era Rádio Universitária. Era uma rádio muito boa. Um rádio 

AM, todos estudantes que só tocavam músicas bacanas. Então eu ouvia e tocava de tudo. Com 

17 anos, eu gostava muito da turma do Clube da Esquina. Porque eu tinha um amigo que 

tocava tudo e ele ia me ensinando. 
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Cláudio: Isso na década de 1970? 

Ivan: Isso na década de 1970.  

 

Cláudio: Em 1985, você grava Hortelã e você utiliza viola pela primeira vez?  

Ivan: Isso. Muito modestamente. Assim, como recheio sonoro entre uma música e 

outra. Mas propriamente, nenhuma música com a viola na frente. Era mais o violão o 

instrumento. 

 

Cláudio: E você aprendeu como? 

Ivan: A viola? Sozinho. Fuçando no instrumento.  

 

Cláudio: Por que a viola? 

Ivan: Porque a viola? Eu tocava num grupo em 1982/1983 que era o Água Doce. 

A gente fazia música mineira. Nesse grupo foi sugerido e eu vi que seria legal ter uma viola. 

Por que na realidade éramos dois violonistas, um flautista e um percussionista. Eu já tinha um 

violão de doze cordas. Eu comecei a tocar violão e arrumei uma viola, que eu achei bem 

interessante. Mas depois abandonei. Depois do Hortelã eu nunca mais peguei a viola. Eu só 

vim tocar viola novamente, isso foi em 1985, só em 1992. Quando eu tava compondo uma 

ópera caipira. Já no curso de composição da Unicamp. Eu compondo essa obra, percebi que a 

obra precisava ter viola. Aí foi um mergulho na viola. Aí você tem 22 anos, que foi quando eu 

comecei a tocar viola efetivamente. Eu tinha 30 anos na época.  

 

Cláudio: Como foi a criação dessa ópera caipira? 

Ivan: Olha, foi custosa. Porque eu recebi um libreto da Nisa Tanque. Uma 

professora de canto. Ela me procurou e falou: “olha, eu ouço suas composições nas aulas, eu 

gosto muito, mas queria saber se você gostaria de compor uma ópera caipira?”. Ópera caipira 

duas coisas que são diferentes. Eu falei: “olha Nisa, me passa o libreto”. Ela me deu um 

libreto gigantesco, que era um libreto que tinha sido construído numa ideia de romance 

mesmo. Eram letras imensas, letras muito grandes. A maneira como Seu Jeovah Amaral que 

era um poeta de Capivari, jornalista, pensou: a ideia dele de ópera, era uma ópera meio 

renascentista que não tinha ação dramática, cada personagem ia lá e cantava sua parte, saía, 

chegava outro, cantava e depois o ouvinte ia construindo a história na cabeça. Então eu peguei 
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esse texto. Fiquei dois anos e meio compondo essa ópera. Fui costurando, cortando frases, 

partes da fala de um, mesclando com outro, para criar uma ação dramática. Eu quando peguei 

já comecei a compor. Compus umas quatro músicas. São 36 músicas que tem nessa obra. Tem 

duas horas e quarenta minutos mais ou menos. Mais aí eu parei, vou começar a repetir logo, 

logo. Isso foi no primeiro mês. Depois fiquei seis meses ouvindo música. Aí foi quando eu 

comecei a ouvir, eu já ouvia música caipira quando criança ouvia uma coisa ou outra, cantava 

uma coisa ou outra, mas nunca tinha olhado como um estudioso para aquilo. Comecei a ouvir 

muito e tirar tudo do Tião Carreiro, do Renato Andrade, sobretudo: Renato, Tião, Almir Sater 

e depois apareceu Tavinho Moura. Aí eu pirei. Não é possível, olha o que os caras estão 

fazendo com a viola. E fui tocando viola aos poucos. Isso em 1992. Em 1995, eu fiz minha 

primeira apresentação solo com viola. Coisa que eu nunca tinha feito com o violão.  

 

Cláudio: Onde? 

Ivan: Em Campinas.  

 

Cláudio: Em qual lugar? Você se lembra? 

Ivan: Eu me lembro. Foi na Confraria da Dança. Acho que é um teatro que nem 

existe mais. Era um teatro pequeno ali na Vila Nova e eles estavam montando o teatro. Eram 

uns conhecidos meus. Aí eles falaram: “olha, você não quer fazer um show aqui? Pra dar uma 

força pra gente, pra gente ter mais dinheiro pra arrumar a estrutura do teatro”. Aí eu falei: 

“Ah, vamos lá!” Aí eu preparei esse show que se chamava “No Balanço do Jacá”. Foi o 

primeiro show, que ainda eu cantava um pouco na época. Aí depois eu fui largando.  

 

Cláudio: e qual foi o repertório? 

Ivan: Olha o repertório tinha uma ou outra música que tem no Paisagens: Pra 

Matar Saudade de Minas, No Balanço do Jacá, a própria Solidão, que foi uma música que eu 

tinha acabado de compor, Paisagens. Eu cantava Elomar [Figueira de Melo], que é um músico 

que me marcou muito, nos anos 1980. Contava causos. Declamava poesias. Era um espetáculo 

meio multimídia. 

 

Cláudio: Porque você falou, no início, que a ópera e o caipira são duas coisas 

contraditórias? 
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Ivan: Porque normalmente a cultura caipira está ligada a cultura tradicional. E a 

ópera está ligada a cultura erudita ou a uma cultura escrita. Se você pegar a acepção do termo 

erudito, o radical “ru” em latim ele faz uma alusão a tudo que é rude, rústico, rural. E o “eru” 

é o que deixa de ser rústico e passa a escrever. Que é uma resistência que eu tenho hoje que é 

tratar a música popular como uma música não erudita. Porque já é uma música que tem uma 

erudição também. Ela é toda escrita, ela é toda pensada. Pelo menos, todos os discos meus são 

canetados, todos escritos os arranjos, na grande maioria.  

 

Cláudio: Porque você, um rapaz de classe média urbana, vai escolher a viola? 

Tem algum motivo? 

Ivan: Tem. Eu sou um rapaz de classe média urbana que tive uma infância pobre. 

Numa cidade pequena de Minas, mas uma cidade culturalmente muito forte, que é Itajuba, ou 

foi Itajubá. O papai era ferroviário, papai era daqueles homens antigos que tinha até o quarto 

ano primário. Duma erudição absurda. Sabia tudo da história de Portugal e da literatura 

portuguesa, inclusive deixou jóias pra mim em livros, uma biblioteca maravilhosa. 

Antigamente você não separava pobreza de incultura. Só que para morar com oito filhos, 

sendo ferroviário, ele tinha que morar numa casa grande e barata, e isso era periferia da 

cidade. A periferia da cidade pequena de antigamente tinha muito mais uma conotação de 

canto do que de periferia de cidade. A gente era vizinho de um palhaço de Folia de Reis. Três 

casas adiante da minha. Então, desde cedo eu fui convivendo com esse tipo de manifestação e 

isso foi me marcando muito. Em 1985 em conheci o Carlos Rodrigues Brandão num encontro 

popular de cultura em Belo Horizonte. Em janeiro de 1987, nós fizemos o primeiro encontro 

nosso numa folia de reis. Ficamos 10 anos pesquisando juntos, folias e congados em Minas 

Gerais, no sul de Minas e no Norte de Minas. Então, eu sempre fui muito ligado nessa 

sonoridade chamada regional. Vi sempre muita força nesse tipo de música. Existia uma 

diversidade. Inclusive, hoje eu defendo uma ideia de que esse termo acaba sendo depreciativo, 

o termo regional. Eu trabalho com essa ideia no livro. Então, daí a música caipira foi 

chegando com mais força.  

 

Cláudio: Qual foi seu primeiro contato com a música caipira? 

Ivan: Em Itajubá tinha exposição agropecuária e quem ia tocar nas exposições 

nessa época, nos anos 1970 e 1980 era dupla caipira. Não tinha romântico e nem universitário 

sertanejo. Então, era sempre, o máximo de diferente que ia era o Sérgio Reis. Eu lembro de 
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Pena Branca e Xavantinho vestido a caráter de índio e cantando. Cacique e Pagé eles iam 

fantasiados mesmo.  

 

Cláudio: Você entra na Unicamp quando? 

Ivan: Em 1989.  

 

Cláudio: e fica até? 

Ivan: Eu fico até 1994, que era um curso de seis anos, o curso de composição. 

 

Cláudio: e como era essa cena cultural da Unicamp? 

Ivan: Era muito boa. Porque foi o primeiro ano da música popular. Eu entrei em 

composição era um curso de música clássica. Mas os meus amigos eram todos da música 

popular. O meu methier era da música popular, eu tocava na noite. Eu tocava em bar. Então 

para os meus colegas da música clássica eu era músico popular. E para os meus colegas da 

música popular eu era músico folclórico porque eu já era ligado em pesquisa já trabalhava 

com isso. Eu reconhecia um valor porque a maioria desses jovens não reconhecia porque não 

tinha acesso, não tinha conhecimento da riqueza que é andar pelo Brasil.  

 

Cláudio: e os professores? Você teve algum em especial? 

Ivan: Tive. Tiveram alguns especiais. Agora, dois, sobretudo, são marcantes na 

minha vida. Hoje eu dou aula e vejo eles em mim. Foi o Gramani e o Almeida Prado. Fui 

aluno cinco anos do Almeida Prado em composição. Foi a partir do segundo ano. Primeiro 

ano você tinha uma aula genérica de composição, no segundo você escolhia o professor para 

te acompanhar, e o Almeida a gente se deu muito bem e fiquei cinco anos sendo 

acompanhado por ele. Ele debateu muito a ópera comigo, no processo de construção da ópera 

caipira.  

Já o Gramani, a gente teve uma empatia de início. Talvez porque eu fosse um 

aluno um pouco mais velho do que a média. Eu entrei com 26 para 27 anos na escola. Isso foi 

em 1989. No final de 1990, a gente já sentava junto para tocar na casa dele tocar bandolim e 

violão, tocar choro. Ele tocava bandolim também. No final de 1991 ele me convidou para 

mudar na casa dele. Ele morava numa chácara e tinha uma casinha de fundo, que era uma 

casinha com dois quartos e banheiro. E aí ele falou: “você não quer vir morar aqui? Pra gente 

ficar mais perto?” Nessa época eu tinha proposto para duas amigas a Heloisa Meirelles e a 
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Rosângela Zamboni de montar um trio. Era um trio de violão, violoncelo e violino. E o 

primeiro arranjo que eu escrevi, a Rosângela falou: “olha eu não vou dar conta de tocar essas 

coisas, eu estou muito iniciante”. E nisso o Gramani tinha me procurado. Isso foi no começo 

do ano de 1991. No final de 1990, O Gramani tinha me procurado e falado: “olha eu to 

querendo começar a tocar em bar. Eu não aguento mais a vida de professor e regente em 

Londrina toda semana, então vamos começar a tocar choro?” e eu disse: “vamos”. Aí na 

recusa da Rosângela eu cheguei para o Gramani e falei: “o Gramani, eu to montando um trio 

com a Heloisa e era a Rosângela, mas ela não está dando conta, você não quer tocar o violino 

não?” Aí ele falou: “mas nós vamos fazer o nosso trabalho de bandolim e violão”. Ele não 

tinha nem ideia do que era esse trio. Eu falei: “vamos fazer”. Fizemos um ensaio, ele viu 

como é que era, passado uma semana ele chegou com dois arranjos. O Gramani era uma usina 

de produzir arranjo e cada arranjo que eu fazia a cada três ou quatro meses, ele fazia dez 

arranjos. Era impressionante. E o Trem deu muito certo. O trem, que era ideia minha na 

época, que foi uma época nos anos 1980 que tinham linguagens camerísticas na música 

popular. Quando Ney Matogrosso grava com Raphael Rabello, o Chacal e o Paulo Moura. 

Começa a ter formações menores. Eu falei: “esse trio vai viver de acompanhar grandes 

cantores.” E o trio foi um sucesso. O Trem de Corda a gente chegava a fazer 60 shows no ano. 

Cinco shows por mês.  

 

Cláudio: Como foi essa ideia mais camerística? 

Ivan: É uma ideia minha na época, por estar na faculdade e ver importância nesse 

tipo de música. De estar tentando mesclar esse tratamento musical, tentando já fazer essa 

fusão de música clássica com música popular, que foi culminar na ópera. Mas o próprio Trem 

de Corda, ele tinha uma linguagem de música barroca, que o Gramani deixou a marca ali. 

 

Cláudio: E o José Eduardo Gramani está mais para a música de concerto ou para 

a popular? 

Ivan: As duas. Ele transitava muito bem. Ele foi um dos maiores músicos que eu 

conheci na minha vida. Ele transitava muito bem nessas linguagens. A gente foi muito amigo, 

até o momento da morte dele. Enfim, amigo mesmo, na acepção mais profunda. Nós 

brigávamos, ficava uma semana sem olhar para a cara um do outro, porque não concordava 

com as coisas. O Gramani era muito italiano, daqueles que gritava e falava, mas sempre com 
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um amor muito grande. Sempre tinham as rusgas, mas as rusgas eram mais pra polir mesmo, 

o relacionamento.  

 

Cláudio: Você vê uma influência direta do Gramani no seu trabalho? 

Ivan: Musicalmente falando não. Mas na maneira de entender música sim.  

 

Cláudio: Pela parte que ele pensava a rítmica através do executante? 

Ivan: Também. Essa coisa da rítmica. Ah é claro, aí tem uma influência nesse 

sentido. Se juntar na minha formação, Gramani e Clube da Esquina que é um pessoal que 

trabalha com ideias rítmicas, com sobreposições de camadas rítmicas e distintas também, os 

dois foram bem marcantes.  

 

Cláudio: Quais os músicos que estavam em volta do Gramani nesse período ? 

Ivan: Nesse período ele tinha o Oficina de Cordas, que era uma orquestra de 

cordas de alunos, que não tinha regente. Ele regia sentado. Ele ensaiava e regia sentado. 

Tocava junto, inclusive isso me marcou na orquestra de viola. Eu fui o primeiro regente a 

sentar. Deixa-me puxar uma introdução antes. A Santa Terezinha do Menino Jesus dizia: 

“humildade é o espaço do real: se você for mais você é arrogante, se você for menos você é 

hipócrita.” E nessa coisa de orquestra de viola eu acabei criando, e inventando uma linguagem 

nova. 99% das orquestras trabalham com a ideia da dupla. É um grupo solando e outro grupo 

acompanhando. Quando eu montei a orquestra, o primeiro arranjo tinha cinco vozes. Chegava 

a ter arranjos de sete vozes. Então era uma ideia de música de câmera mesmo. São várias 

violas tocando coisas diferentes o tempo inteiro. Também, uma ideia do Gramani, em reger 

sentado. Então eu regia tocando, não precisava ficar na frente ali dando sinal. A gente 

ensaiava e depois na hora executava. Qualquer coisa na hora eu dava os sinais sentado. 

 

Cláudio: Onde e quando foi isso? 

Ivan: Isso foi em Campinas na década de 1990. A orquestra foi em 2001, que 

começou a pedido do Toninho prefeito que foi assassinado. Ele pediu para montar uma 

orquestra de viola porque ele queria um grupo representativo. Um grupo musical municipal 

representativo para a grande periferia. Campinas tem 450 mil mineiros e muito paranaense. É 

um grande bolsão caipira. Voltando ainda no Gramani. Ele tinha a Oficina de Cordas, a gente 

tinha o Trem de Cordas, tinha o Anima, que ele me convidou pra tocar, numa época e eu 
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fiquei ali sete anos no grupo. Até ele morrer e depois eu saí. E ele tinha o Duo Bem 

Temperado que era ele e a Patrícia Gatti, que quando ele começou o trabalho com rabeca, a 

gente morava junto. E ele se apaixonou pela rabeca e arrumou um cravo. Então ele ficava o 

dia inteiro mexendo em afinação de cravo e compondo para rabeca e cravo. Ele montou um 

repertório e gravou um disco belíssimo. 

 

Cláudio: Depois em 1998, você grava o Paisagens. Quais eram as suas 

influências nesse período? 

Ivan: Olha, nesse período do Paisagens, tinha uma influência muito forte, que eu 

estava escutando muito na época, um pouco antes até, desde a década de 1980 é Aberrar 

Weber que é um músico alemão, baixista que toca aquele baixo elétrico vertical, e é um 

trabalho que a gente chama de jazz europeu. O jazz europeu é um jazz com pouca nota e ele 

quase que beira a música clássica, uma coisa mais camerística e os caminhos que ele 

arrumava nas suas composições eram espetaculares. As harmonias, a maneira de como ele 

utilizava as coisas, então, essa sonoridade da época. ECM é uma gravadora norueguesa que 

criou um padrão de música no mundo. Eles gravaram centenas de discos de músicos do 

mundo inteiro. Depois, o [Egberto] Gismonti e o Naná [Vasconcelos] gravaram pela ECM. 

Era esse padrão que a gente chama de Jazz Europeu. Uma música meio livre, porque tem 

improvisações, mas é meio clássica também porque ela tem construções... e ela é meio 

popular. Então, o Paisagens é um disco que meus amigos brincam que esse disco deveria 

estar na ECM, porque o padrão é da ECM. E esse selo virou um selo de excelência no mundo 

por conta do tipo de produção que ele fez. O Manfred Aisher ele tinha o costume de colocar 

os músicos juntos no estúdio. Então, tem um disco do Gismonti, do Ian Garbarek e do Charle 

Reyden (baixista), então era saxofone, baixo e o Gismonti tocando violão, aqueles violões que 

ele tem de um monte de corda. Mas na hora ele falava: “Escuta, o que a gente vai fazer, ah 

vamos fazer uma coisa assim...”. Então, esse tipo de música me marcou muito, e muito 

Elomar, muito nessa época. Teve uma época, a da faculdade, que eu escutei muita música 

contemporânea, embora não fosse meu methier de trabalho, essa música eletroacústica, eu 

sempre escutei bastante, principalmente os franceses. 

 

Cláudio: A Unicamp, nesse período que você tava lá, tinha uma Departamento de 

Música conservador? 
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Ivan: Não. O fato de ter música popular ali já deu uma arejada fabulosa. E não era 

tão conservador não. Muito menos que a USP, aonde eu vim dar aula. Era infinitamente 

menos. Era mais solto, tinha vários professores que dialogavam com a música popular, o jazz.  

 

Cláudio: Isso é por causa do Gramani? 

Ivan: Não. É por causa do perfil dos professores. Você tem o Walter Crouch que 

morreu antes do curso de música começar, um ou dois meses antes. Foi quem criou o música 

popular. Você tinha o José Roberto Zan, dando aula lá. O Eduardo Andrade que dava aula de 

estruturação musical que era produtor da Eldorado, de grandes discos da Eldorado que a gente 

tem dos anos 1980. O Almeida era um cara muito aberto, a visão de música do Almeida era 

muito fabulosa, transitava por todas as áreas e conhecia tudo e tocava tudo, sabia falar de 

tudo. Tinha o Gramani. O Ricardo Godemberg que era de recepção e era saxofonista de jazz. 

Isso no curso de música clássica. A Maria Lúcia Pascal e o Alexandre Pascal, eles eram super 

ligados no Décio Marques, então era muito arejado o curso. Tinha uma ou outra pessoa mais 

retinha, nessa concepção mais quadrada de música clássica romântica, que é o grande perigo 

da mentalidade brasileira.  

Ontem eu conversava com um professor argentino aqui em casa. Lá na Argentina 

é a mesma coisa. Nós estamos presos nas ideias do romantismo ainda. Toda influência nossa. 

Tipo: “Ah, você começou a tocar com quantos anos?” “Ah, com 10”. “Você jamais 

conseguirá ser um concertino”. “Você tinha que começar com quatro”. Então, tem toda essa 

mentalidade que é muito forte dentro das faculdades de música. A Unicamp tinha algumas 

pessoas assim, mas não era o pessoal do meu interesse. Então, como eu fazia composição, era 

um curso mais aberto. Um curso mais livre. A malucada estava mais na composição, vamos 

pensar assim. 

 

Cláudio: Fala um pouquinho do seu trabalho e do Grupo Ânima. 

Ivan: O Gramani em 1992, quando morávamos juntos. Eu lembro um dia, que eu 

estava no meu quartinho estudando e eu estudava muito. Eu estava devorando os quartetos do 

Beethoven, fiquei um ano estudando Beethoven, pedi um livro de composição do Schoenberg, 

estudei inteiro. Eu estudava muito. Eu tive uma fase da vida que eu estudei muito e ainda hoje 

eu colho muitos frutos desse período. Eu estudei demais. Era muito estudioso. Porque eu já 

era mais velho também e já tinha outras coisas na cabeça, diferente da média geral dos alunos 

que eram seis ou sete anos mais jovem que eu. Então, o Gramani chegou na minha casinha e 
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falou: “eu toco num grupo de música medieval que cada um mora num lugar. Tem gente que 

mora na Alemanha e a gente se reúne uma vez por ano para tocar. Você não quer tocar com a 

gente?” Aí eu ri né? Porque eu ouvia música medieval na casa dele só. Aí eu falei pra ele: 

“poxa Gramani, mas música medieval? O que eu vou fazer com música medieval?” Aí ele 

disse: “Eu queria que você trouxesse a viola para o meio desse ambiente, mas mais que a 

viola eu queria que você trouxesse o seu conhecimento de cultura popular.” Então, ele já 

estava antevendo o que o Anima virou, da gente tentar construir uma mescla de música 

medieval com música folclórica brasileira. Aí eu entrei no grupo. Então, a partir dessa ideia 

do Gramani eu passei a ser um pivô de inserção desses elementos dentro do Anima.  

 

Cláudio: O Anima era mais erudito? 

Ivan: O Anima era absolutamente erudito, e era erudito no mau sentido ainda. 

Eram músicos brasileiros que não conheciam o Brasil. Assim como vários músicos eruditos 

do Brasil. Gente que estuda com a cabeça europeia e não percebe o que tem na sua volta. 

Eram grandes músicos, todos tocavam muito bem os seus instrumentos. No caso de alguns, 

tinham conhecimento profundo de música medieval, mas tinha um desconhecimento profundo 

de música brasileira. Inclusive teve até um certo embate no grupo que era sempre o Gramani 

quem diluía as coisas. Porque o Gramani tinha uma força dentro do grupo que não era uma 

força de autoridade. Era de mérito mesmo. Então, quando o Gramani falava, todo mundo 

parava e pensava duas vezes, porque vindo dele tinha importância. Era por mérito, o cara 

tinha uma estrada que a gente não tinha. Um bom senso e muito humilde, era um cara muito 

legal. Então começou a criar certa tensão porque o Anima tinha dois arranjadores. Eram seis 

pessoas, e dois arranjadores. Depois ficaram sete, quando o Gramani ficou doente, entrou o 

Fiaminghi na rabeca. Mas eram dois arranjadores: era o Gramani e eu. Raríssimas vezes, nós 

fazíamos o arranjo inteiro. Normalmente nós fazíamos a espinha dorsal do arranjo. Foi o que 

o pessoal do Clube da Esquina chamava de arranjo de base. Os arranjos de base quem fazia 

era nós dois. Desde o começo gerou um certo desconforto em alguns músicos, porque eu e o 

Gramani éramos os únicos que não tinha estudado fora do Brasil. A Valéria na Alemanha, o 

Fiaminghi na Holanda, o Dalgo na França, a Patrícia na Holanda, a Isa nos EUA e eu em 

Itajubá. Entende? Então existia uma questão no Anima, que me fez sair depois que o Gramani 

morreu, que era uma dominação simbólica. A gente está tentando acabar com isso, mas existe 

certa dominação simbólica do músico erudito sob o músico popular. Eu achava isso uma 

bobagem. Na época, eu era mais jovem e muito mais impetuoso, então eu brigava com essas 
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coisas. Eu dava de frente, mostrava os dentes. E isso foi gerando certo desconforto, pois era 

difícil para esses músicos aceitar que eu que não tinha estudado em lugar nenhum, que mal 

sabia falar inglês, entende? Eles falavam alemão, flamenco, etc. Fosse tão importante dentro 

do grupo. E aí com a morte do Gramani a coisa ficou pior, pois caiu tudo sobre mim. Isso 

começou a gerar um desconforto em determinadas pessoas que queriam ter esse poder 

simbólico do grupo. Eu brincava sério. Cheguei para a Patrícia que cravista e para a Valéria 

flautista, e falei: “vamos fazer um disco seu? Eu ajudo, eu faço os arranjos, eu faço o que você 

precisar, eu não cobro nada para você fazer esse disco.” Aí elas falavam: “por quê?”, aí eu 

falava: “porque no grupo cada um precisa ter um trabalho próprio, o grupo não pode ser um 

lugar onde você vai colocar sua ansiedade de sucesso e de realização profissional. O grupo é 

um lugar de deleite de prazer. O sucesso e a realização profissional a gente faz na carreira 

solo e todos vocês tem capacidade para ser grandes artistas solo. Então vamos eu ajudo cada 

um de vocês”. A Isa já tinha, já era super resolvida. O Dalgo era resolvido também, era um 

compositor de música contemporânea. Então, eu insisti muito, mas não rolou. Em 1999, 

quando nós fizemos uma turnê Sonora Brasil que nós rodamos o Brasil foi ficando muito 

tenso. De repente eu ganhei muita importância no grupo, não que eu quisesse. É uma 

importância de mérito. Como que o cara iletrado da turma é o cara que virou o arranjador do 

grupo? Aí eu pedi demissão. Falei: “olha gente nasceu meu filho, estou muito ocupado, não 

estou dando conta, o Anima está com uma carreira profissional bacana”. Mas foi muito duro, 

tanto é que eu peguei uma pneumonia quando eu saí do grupo, de tanta tristeza que eu fiquei. 

Mas eu não conseguia mais fazer música sem ter uma empatia verdadeira com as pessoas. 

Porque eu acho que música tem que ser um resultado disso. Talvez o que toque a alma das 

pessoas no Paisagens, que é um disco que toca, ele é sensível nesse sentido de acertar no 

fundo dessas pessoas, é porque foi um disco feito com amor incrível. As pessoas que estão 

tocando ali estavam numa vibe espetacular, de harmonia, de interação e de até gravar junto. A 

gente sentou numa sala e gravou junto. 

 

Cláudio: Parece que o Paisagens tem uma história para contar... 

Ivan: Exatamente. Ele tem um fio e parece que uma música vai se emendando na 

outra. Que é um pouco da minha história na realidade. Só terminando o Anima, então, eu 

acabei saindo do Anima depois da morte do Gramani, pois acabou ficando muito difícil. Teve 

situações desconfortáveis. Eu estava acabando o mestrado e eu pedi dois meses para escrever. 

Como não tinha o hábito de escrever. Eu cheguei para um ensaio e eles estavam preparando 
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um repertório do Sonora Brasil. Eu cheguei no ensaio, o Dalga falou: “Olha Ivan, nós fizemos 

um arranjo e você vai ouvir.” Eu já achei desconfortável aquilo. Para quê aquilo? Chega e 

toca né? E disse: “você vai ouvir, mas você tem que dizer que tá bom”. Aí eu falei: “toca o 

arranjo né?” “Mas você vai falar que está bom”. E todo mundo me olhando. Aí tocaram. E 

todo mundo ficou me olhando. Aquilo me deu um desconforto absurdo. Porque não precisava 

ser desse jeito a coisa. O Dalgo falou: “e aí?” Aí eu falei: “Está bom, você não queria que eu 

falasse que estava bom”. Aí ele falou: “fala a verdade”. Eu disse: “olha, eu acho que está 

muito uniforme. O arranjo está muito plano né?”. Porque a ideia do primeiro disco do Anima, 

que foi um disco que ganhou vários prêmios, eles tem sete instrumentistas e os sete não estão 

tocando juntos o disco inteiro. Se você pegar o segundo disco do Anima, foi na época que eu 

sai e o Gramani tinha morrido, eles tocam o tempo todo junto entende? Virou um rolo, o disco 

não respira. A partir da entrada do Matsuda, a coisa muda, ganha de novo essa respiração. Eu 

falei: “olha, podia mexer, nessa parte podia ter um interlúdio instrumental”. Ele falou “mas 

como que seria?” Eu peguei a viola e juntei quatro, cinco acordes e falei: “podia ser uma coisa 

assim, a Isa podia fazer na voz uma melodia assim.” “Ah, legal. Vamos ver como fica”. O 

Anima tinha uma prática, se você deu uma ideia, vamos tocar pra ver como fica. E se tem 

outra, ia tocar e depois escolhe. A que gostar mais fica, e era muito gostoso a maneira com 

que isso era feito. O Fiaminghi que era marido da Valéria, que virou de certa forma dona do 

grupo, e que acabou agora quase num litígio judicial o grupo. Teve um rompimento absurdo 

de amizade, e a coisa foi quase para advogado. Tem um ano e meio. Porque o grupo acabou e 

saíram quatro do grupo e ficaram dois. E os dois que ficaram queriam continuar com o nome, 

e o pessoal disse: “não, acabou. O grupo era nosso e acabou”. Mas eles continuaram com o 

nome. É aquela coisa, não conseguiram gravar o disco solo, então o Anima era tudo que a 

pessoa tinha. Aí o Fiaminghi ele estava sendo insuflado pela Valéria, aí ele falou “Ah, ficou 

mais ou menos”. O Dalgo disse: “então vamos tocar de novo”. Tocamos de novo aquele 

trecho e “ah, ficou bom”. O Dalgo falou “Tá todo mundo certo?” e a Valéria quieta. “Então 

vamos tocar mais uma vez para ver se fica desse jeito”. Tocamos de novo. Aí o Fiaminghi 

disse “Está muito bom”. Aí a Valéria deu um grito “Para de concordar com ele”. Nesse 

momento eu falei que ia começar a minha saída do grupo. Ficou muito tensa a coisa e o parco 

conhecimento que eu tinha e que tava sendo útil ali era para ser útil musicalmente e não era 

para criar discórdia. A partir daí eu comecei a sair do grupo aos poucos. Fiz a turnê e quando 

acabou a turnê eu pedi para sair.          
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Cláudio: Essa época, quando você estava lá, do Anima você vê como uma época 

mais popular? 

Ivan: Não. Mais erudita. Era meio mesclado. Eu nunca consegui ser um músico 

clássico, porque eu não tive essa formação. Eu tive muita escuta, escutei muita música. Até 

para correr atrás da minha falta de formação tradicional dentro do conceito de música clássica, 

mas eu era um músico popular, eu nunca soube fazer música clássica. 

Eu acabo então tentando misturar as duas coisas. Não vou dizer para você que seja 

intencional. Acontece. Não sei se eu tenho esse controle todo sobre essa criação minha. 

 

Cláudio: Quando você vai para Ribeirão Preto possibilitar o curso de viola? 

Ivan: Quando eu saí do Anima, eu fiquei mais um ano em Campinas e eu estava 

com o Paisagens. O Paisagens foi um disco que deu muito certo. Foi uma coisa espantosa. 

Ele vendeu em três meses três mil cópias. De mão em mão e nas lojas de Campinas. Foi um 

acontecimento. Eu fiz mais cinco mil e em um ano vendeu as cinco mil. Hoje ele está com 

quase 24 mil cópias vendidas. Agora ele foi lançado junto com o livro. Eu já estava há anos 

sem lançar sem nenhum disco meu por falta de dinheiro mesmo e foco nisso, porque isso dá 

um trabalho. Como é a gente mesmo que cuida, tem uma burocracia administrativa muito 

pesada que eu não estou tendo tempo para isso agora. A pergunta sua foi sobre o Paisagens? 

 

Cláudio: foi sobre a USP de Ribeirão... 

Ivan: Eu fui morar então no sul de Minas. Em Caldas, fiquei dois anos. Isso foi 

após o mestrado, eu acabei o mestrado em 1999 na marra, o Zan fez eu acabar na marra o 

mestrado. Eu tinha desistido já, ele falou: “poxa, sua pesquisa já está pronta, você já fez os 

créditos.” E eu falei: “eu não quero, estou tocando muito” e ele me levou na marra mesmo. 

Ele e minha mulher fizeram um complô, e ele me ligava e falava: “ah Ivan, dá um pulo aqui 

em casa que eu queria te mostrar uma coisa.” Eu morava em Souzas e eu ia lá para Barão 

Geraldo e ele falava: “Vem aqui no escritório”, chegava no escritório e eu falava: “o que foi 

Zan?” e ele falava: “Senta aí em frente ao computador”, ele trancava a porta e falava: “Você 

não sai daqui enquanto não começar a escrever.” Aí foi. Em 2003 eu fui convidado para um 

Simpósio lá em Portugal, eu já havia tocado em Portugal e um professor que me assistiu na 

apresentação, ele até me mandou uma carta, eu não o conhecia nessa vez. Ele era professor de 

sociologia da Universidade Nova de Lisboa, ele estuda ciências sociais de lá. Ele foi fazer um 

encontro chamado “Sonoridades Luso-Afro-Brasileiras” e me convidou para apresentar um 
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trabalho sobre viola, porque ele tinha um amigo que era professor aqui que era o José de 

Souza Martins e eu acho que eles devem ter conversado e o Martins disse: “Ah, o Ivan é 

acadêmico também, formado, fez mestrado e tudo”. E com o Martins a gente é amigo há mais 

tempo. Eu fui para esse simpósio que foi em outubro de 2003. Estava um pessoal da USP de 

Ribeirão e mais o Regis Duprat que era da USP de São Paulo. Em Ribeirão era um curso 

novo, tinha quatro professores só. Estava o Tinhorão e uma turma lá. No final do Congresso, 

o pessoal do congresso tinha me pedido para fazer um concerto de encerramento, um negócio 

mais informal. Até me pagaram um cachê para isso. Quando eu estava no hotel e eu estava 

descendo para ir jantar, todo mundo junto, esses três da USP me rodiaram e falaram: “você 

não quer dar aula na USP?”. Eu dei uma gargalhada na hora: “como assim dar aula na USP?” 

Era o Rubens, Diógenes Machado Neto e o Regis Duprat. O Regis tinha gostado muito da 

apresentação do meu trabalho, então acho que falou na cabeça dos dois também, porque acho 

que não entendiam muito desse assunto. Eu falei: “olha, dar aula na USP, pressupõe prestar 

um concurso, prestar um concurso pressupõe uma vaga.” Aí eu joguei pesado, falei: “se vocês 

abrirem uma vaga de viola eu presto o concurso.” Isso foi em outubro. Em abril o cara me 

ligou, e disse: “olha foi aprovado por unanimidade no conselho universitário com direito a 

discurso dos professores, vendo a importância da viola.” Eu prestei o concurso em julho, e fui 

contratado em agosto. Comecei a dar aula em Ribeirão Preto em agosto de 2004. Em 2005, 

começou efetivamente o bacharelado em viola.  

 

Cláudio: Tendo em vista, o departamento de música da USP que era mais 

conservador que a Unicamp por exemplo, o que você acha que motivou a entrada da viola? 

Ivan: A entrada da viola foi muito mais uma coisa de pesquisa histórica, foi o que 

eu tinha apresentado alguns tópicos ali no meu texto, que é um texto que se chama “O caipira 

e a viola brasileira”. E aí motivou muito. Eles estavam pesquisando o barroco brasileiro e 

tinham sugestões, embora não houvesse partitura, que a viola fazia o papel do cravo, quando 

não tinha o cravo, de contínuo, de acompanhador. Como a própria teorba fez isso na Europa, 

no lugar do cravo. Aí entrei. Mas na hora que eu entrei eu caí num pântano, porque toda essa 

mentalidade retrógrada que existia na USP de São Paulo, durante 21 anos em que ela foi 

administrada só por três professores que se revezavam no poder, tinha saído de São Paulo, 

tinha havido uma mudança lá decorrente de aposentadoria desses caras, estava uma turma 

mais jovem, só que as crias retrógradas foram para Ribeirão Preto. Era meio triste até. Aí eu 

comecei abrir matérias voltadas na música popular, mas não tive espaço. A começar na 
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matéria chamada Música Popular Brasileira que tem no curso, e era a única matéria de Brasil 

que tem, e no último semestre tinha Folclore Brasileiro. Bom aí eu falei: “olha, se vocês 

querem dar aula de Folclore Brasileiro, então coloque-a no primeiro semestre e não no último, 

porque depois que a cabecinha do menino está toda formada dentro da cultura europeia que 

vocês vão colocar olha que bonitinho o folclore no Brasil.” Aí eu peguei essa matéria, dava 

aula de percepção também, e sugeri ao professor de História da Música, que não gostava de 

dar aula, falei: “escuta, dá meio ano de história da música erudita que eu dou meio ano de 

história da música popular”. Maravilha. Fizemos isso um ano. No outro ano, o Diógenes 

Machado Neto que tinha pavor de música popular falava assim: “olha, abriu um curso de 

música popular aqui, não vai ter aluno para música erudita”. Olha a mentalidade dos caras. O 

medo era esse. Eu falei: “imagina, tem gente para todos os gostos. Tem gente que quer tocar 

de tudo. Se o cara quer tocar para ser instrumentista ele vai ter que fazer o curso de música 

clássica”. Mas foi ficando difícil. O Neto disse “Eu sou professor de História da Música, eu 

vou dar história da música brasileira”. Aí enfiou as mãos pelos pés, não deu direito, não 

conseguiu chegar até o final do programa. Mas aí fui me tirando. E o que me tirou de Ribeirão 

foi assédio moral contra aluno homossexual. Aí eu fiquei ignorante e parti para a porrada. 

Quando o meu melhor aluno, ele era uma moça, super delicado, era gay, genial, aquele lá foi 

abençoado com a música no momento do nascimento. Ele estava chorando no corredor, eu 

falei: “Thiago, o que aconteceu?” Ele falou: “Ah, eu estou trancando matrícula.” Eu falei: 

“Como trancando matrícula? Você?” ele falou: “Eu estou sendo muito humilhado pelo 

professor Neto na sala de aula, porque eu sou gay e ele faz isso com todos os alunos gays e eu 

estou tratando até com psicólogo já.” Aí eu falei: “olha, você vai fazer um favor pra mim, eu 

gosto muito de você e sei que você gosta de mim, você não vai trancar a matrícula, você vai 

para sua casa - ele era de Jaboticabal - fica uma semana descansando, pensa bastante, depois 

você vem e a gente conversa”. Ele não trancou a matrícula realmente. Eu fui no Centro 

Acadêmico para o outro Thiago e falei: “escuta, e aí? O que vocês vão fazer?” Ele disse: “é, a 

gente está sabendo, a gente tentou fazer mas o professor Rodolfo Coelho de Souza e o Rubens 

nos ameaçaram de não nos dar nota para formar se a gente fizer alguma coisa”. Foi a gota 

d’água. Eu sou calmo, mas se for para entrar numa briga, vamos entrar de cabeça. Aí procurei 

quatro professores o Fernando e a Fátima que era um casal, Eliane Tokeshi e o Ricardo era 

outro casal, chamei os quatro e disse o que estava acontecendo. Eles ficaram chocados. Eu 

falei: “vamos ser mais prático, eu vou partir para a porrada com esses caras, mas eu preciso de 

suporte, eu não posso estar sozinho”. Realmente estiveram juntos comigo. O curso de 
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Ribeirão estava para emancipar, éramos nove professores até então, eu havia sido o quinto, e 

entraríamos em doze professores, com três novas vagas. Com doze professores o curso tinha 

condição de se emancipar de São Paulo e na hora que eu me dei conta eu falei: “esse curso se 

emancipar de São Paulo vai virar uma selvageria, ele precisa ficar subordinado a São Paulo, 

porque São Paulo está legal agora. Uma turma nova, uma gestão participativa”. Bom, eu pedi 

transferência para São Paulo, foi numa época em que eu tinha feito dois prêmios Syngenta, eu 

estava com muita coisa acontecendo e realmente São Paulo apontava que seria um espaço 

mais propício para viola curiosamente. O maior repositório de viola hoje está em São Paulo. 

O prêmio Syngenta, nos dois anos, teve uma média de 300-350 inscrições do Brasil inteiro, 

dessas de 65% a 70% era do Estado de São Paulo e dessas, mais de 70% era da cidade de São 

Paulo. 

 

Cláudio: Por que você acha isso? 

Ivan: Porque São Paulo tornou-se o grande repositório de cultura popular do 

Brasil com as migrações. 

 

Cláudio: Quais aspectos dessa retomada da viola? 

Ivan: Deixe-me retomar essa história. Desculpa. Então eu peço transferência para 

São Paulo e adio minha transferência, e queria com a minha transferência levar esses três 

caras para o conselho de ética, esses três caras seriam expulsos da universidade. Não pode 

haver espaço desse tipo de pensamento, homofóbico dentro da universidade. Mas o pessoal de 

São Paulo vacilou, a coisa prescreveu e não levaram, e depois se arrependeram. Essas coisas 

não podem passar impune. Com isso, atrasou a emancipação de Ribeirão Preto. Eu virei uma 

persona non grata lá, embora eu tivesse ficado mais um ano dando aula lá, até conseguirem 

um professor para dar as minhas aulas. Bom, é isso. Aí eu fui para São Paulo. Agora, São 

Paulo passou a entrar menos alunos porque como é um curso que tem mais diversidade de 

instrumentos, tem cota. E as cotas de entrada são feitas de acordo com a quantidade de 

inscrição do vestibular. Então piano tem três vagas, violino tem três vagas, os outros 

instrumentos todos têm uma vaga. Viola tem uma vaga.  

 

Cláudio: em Ribeirão não tem mais viola? 

Ivan: De Ribeirão eu sai. Eles ficaram tentando arrumar professor. 
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Cláudio: São poucos os doutores que são violeiros? 

Ivan: Tem o Marcos Ferrer do Rio de Janeiro e da aula em Sergipe, ele gravou 

um disco bonito. Ele procurou doze compositores de música contemporânea para compor para 

viola. Muito bacana o trabalho dele. O Roberto Correa e eu. 

 

Cláudio: O Matsuda não tem título? Ele é violonista né? 

Ivan: Mas o danado é bom de viola. Eu já falei pra ele. Ele largou uma faculdade 

de computação na década de oitenta. Ele falou: “olha Ivan, não dá nem pra voltar, aquilo lá eu 

já perdi”. Eu falei: “bicho, você é um professor maravilhoso”. Ele tem um trabalho que ele 

desenvolve comigo. Eu coordeno um curso de formação de músicos que atuam com pacientes 

terminais em São Paulo e o Matsuda é um dos professores desse curso. Eu chamei ele para dar 

aula. E eu falei: “bicho, você na universidade iria ser um ouro.” Ele é muito generoso e a 

característica básica de um professor tem que ser a generosidade. Se a pessoa não tem isso 

inerente a ela, não serve para ser professor. E aí é uma pena porque ele é um doutor honoris 

causa. É um músico de uma estatura absurda, gigante. Haja visto o trabalho que ele fez no 

Anima. Trabalho belíssimo.  

 

Cláudio: Ele chega no Anima quando? 

Ivan: Eu sai, entrou o Paulo Freire. O Paulo Freire ficou dois anos e saiu.  

 

Cláudio: Como arranjador também? 

Ivan: Não, porque o Paulo não é arranjador. Escuta os discos do Anima que você 

vai entender o que eu estou te dizendo. Tanto é que esse disco Especiarias é um disco 

uniforme. O Especiarias tem uma coisa interessante que tem um texto gigante da Valéria 

sobre o Gramani. Mas no fundo tem um subtexto ali que não é uma elegia ao Gramani, é uma 

negação ao Ivan. Porque acabamos que nós dois que definimos o perfil de arranjo do grupo. 

Depois entrou o Matsuda. O Matsuda deve ter entrado em 2001 no grupo. Em 2001, 

possivelmente. E aí o Matsuda impôs um outro astral no grupo, porque é um baita de um 

arranjador, inclusive de fazer arranjo escrito mesmo, não fazer arranjo coletivo não, chegava 

com o arranjo pronto. Muito bacana. 

 

Cláudio: Como se dão os processos de criação do seu trabalho? É muito papel e 

caneta ou é mais espontâneo? 
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Ivan: Tem duas coisas. Tem papel e caneta e tem espontâneo. O Almeida Prado 

ele dizia pra mim assim: “Ivan, estuda bastante. Estuda contraponto”. - Inclusive eu estudava 

na faculdade e fazia aula particular em São Paulo – “estuda tudo, mas estuda muito, depois 

esquece o que você sabe. Não compõe achando que você sabe não, porque senão não fica 

espontâneo”. Ele até brincava e falava: “a composição tem que sair de dentro com tudo 

processado”. O Almeida era muito isso. O universo do cara era o maior. Acho que foi o maior 

músico que eu conheci na minha vida. Impressionante. O universo musical dele era uma coisa 

absurda. Conhecia tudo, tocava tudo. O cara punha Sagração da Primavera no piano e saia 

lendo a primeira vista. E lia transpondo as claves. E eu falava: “o que isso cara? Como você 

faz uma coisa dessa? Você lê as notas?” Ele falava: “Não, não dá tempo de ler. Você vai no 

rumo né?” Impressionante o cara, fazia com La Mer do Debussy, era absurdo as análises que 

ele fazia em aula. Então ele falava: “esquece o que você sabe e depois você compõe.” E eu fiz 

isso. Inclusive para eu dar aula dessas matérias eu preciso voltar a estudar. Eu sei muita 

harmonia, sei caminhos que ninguém faz, mas virou um processo muito por dentro de mim 

esse conhecimento. Para dar aula eu precisaria sistematizá-lo para poder fazer. Porque tem 

uma questão entre conhecimento formal e informal que eu discordo, porque eu acho que não 

existe conhecimento informal. Existe formalização pessoal. Você vai falar que o João Bosco 

não tem conhecimento de música? Que o Chico Buarque não tem? Não tem. O Chico não 

estudou música. Talvez não saiba ler uma partitura. O Milton Nascimento não sabe. Agora 

você vai dizer que o conhecimento do cara não é formalizado? Poxa. É formalizadíssimo. 

Tem uma formalização absurda. Você ouve a obra do cara e percebe pontos ali de coerência o 

tempo inteiro, só que é uma formalização autodidata. Não é informal. Você tratá-lo como 

informal é tratá-lo como menor. Não está certo. É mais uma contraposição de saber erudito e 

saber popular.  

 

Cláudio: Nós poderíamos falar que eles não têm institucionalizado.   

Ivan: Exatamente. Eles tem sistematizado, mas não tem institucionalizado. 

 

Cláudio: O que você acha que o institucionalizado proporciona? 

Ivan: Ele proporciona um acesso fácil a mais pessoas. Porque não tem dois Chico 

Buarque no mundo. Nem dois Milton Nascimento.  
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Cláudio: Por exemplo, se o Chico e o Milton tivesse esse conhecimento você 

acha que poderia mudar alguma coisa? 

Ivan: Eu te responderia com uma pergunta: e precisaria? É tão profundo o que 

eles fazem. Bom, mas voltando para o processo de criação minha. As músicas que eu gravo, 

inclusive estou gravando um disco novo agora, a música mais nova eu comecei faz uns quatro 

anos e acabei agora e a mais velha tem trinta anos, é de 1984. Um pouquinho antes do disco 

Hortelã, na época eu fazia História. Então tinha uma coisa que o Drummond falava que eu 

achava um barato: “eu faço um poema e coloco na gaveta, aí daqui três meses eu dou uma lida 

nele para ver se eu gosto e se merece mudança”. Então, eu componho um pouco assim. As 

coisas saem e eu deixo ali, deixo decantando depois eu volto e pego, e vou lapidando. Tem 

momentos que eu preciso escrever senão eu não dou conta de montar tudo dentro da cabeça, 

aí eu preciso escrever, como foi o caso da Força do Boi. A Força do Boi para poder 

desvencilhar o polegar do resto da mão, que é uma coisa difícil para caramba. O Gramani 

falava: “você não vai conseguir”. Eu falava: “eu vou conseguir Gramani”. Foi quatro anos, 

mas eu tive que escrever e ler escrito porque aí dava para ver a ideia pronta, senão eu não 

conseguia tocar. Então eu trabalho dentro desses dois processos. Um processo que a gente 

poderia chamar de intuitivo, mas não intuitivo inocente, intuitivo carregado de outras 

formalizações. E tem esse trabalho da escrita. 

Por exemplo: no Paisagens eu cheguei – tenho um irmão  que chegou pra mim e 

disse: “porque você não grava um disco?” Eu falei: “eu não gravo um disco porque eu não 

tenho dinheiro.” Ele falou: “mas quanto você precisa?” Eu falei: “não é só estúdio, eu preciso 

parar de dar aula um ou dois meses, eu dava muita aula particular. Eu preciso parar para 

escrever os arranjos”. Ele falou: “quanto tempo?” Eu falei: “um mês”. Ele falou: “quanto você 

ganha por mês?” Eu falei: “eu ganho tanto”. Ele disse: “eu te dou esse dinheiro para você 

ficar um mês sem dar aula e escrever os arranjos”. Foi um barato. Eu sentei um mês e em um 

mês eu escrevi tudo. O Paisagens inteiro. Eu só não escrevi as violas, porque como eu tocava. 

Inclusive eu preciso parar agora. Estou preparando um songbook de tudo que eu fiz até hoje, 

vai demorar ainda.  

 

Cláudio: Em que ano que foi essa parada? 

Ivan: Em 1998. No começo do ano. Eu gravei o disco em maio. Isso foi em 

fevereiro, em março eu fiz os arranjos. Com o Matsuda eu já estava em conversações desde 

1997, sobre gravar um disco e eu queria muito a presença dele pela experiência e pelo talento 
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dele. Queria ele como diretor. Ele fez a direção musical. Eu fiz a produção e fiz os arranjos. 

Queria ele como violonista também, claro. Aí eu escrevi os arranjos e aproveitei e deixei 

brechas para o Matsuda improvisar porque ele improvisa muito bonito. No Boi e no Armorial 

tinha brechas que eu deixava que é meio que a ideia a ECM, daquele selo. Ou seja, está tudo 

escrito, mas tem brechas para os caras se mostrarem. O Paisagens foi gravado em uma 

semana. A gente gravou o Paisagens em quatro dias e no quinto dia eu fui lá sozinho e fiz a 

viola solo: No Balanço do Jacá, fiz Paisagens, que depois que colocou essa percussão que eu 

pedi para que colocasse, e o Matsuda colocou o violão.  

 

Cláudio: Um pouquinho antes, você e o Gramani dirigiram dois trabalhos de 

violeiros: o do Roberto Correa e o do Levi Ramiro. 

Ivan: O Levi tinha sido meu aluno. Num dia no show do Anima lá em Campinas, 

numa Igreja, o Levi me procurou, acho que em 1995. Ele disse: “queria ter aula de viola”. Eu 

falei: “olha, vai lá em casa”. Ele foi, fez aula uns dois ou três meses. Eu falei: “bicho, faz aula 

mais não”. Ele falou: “eu queria aprender, você já me ensinou essas coisas de puxar corda” – 

que tem no Armorial, que ele usa em várias músicas dele. Na primeira música tem muito 

desse recurso que eu usava muito. Aí eu falei: “você tem que gravar um disco. Você tem 

composições belíssimas”. Ele falou: “ah, mas eu não conheço ninguém”. Eu falei: “olha, vou 

te apresentar um violonista que vai dar super certo, o Zé Esmerindo.” Ele conheceu o Zé e 

gravou o disco antes de mim inclusive. Em 1997 ele já estava gravando. No disco dele eu não 

fiz nada, só dei coragem para ele fazer.                     

 

Cláudio: Você musicalmente se considera mais rural ou urbano? Por quê? 

Ivan: Poxa. Eu acho que sou urbano. Eu acabo utilizando elementos dessas 

culturas rurais para produzir minha música, de certa forma também porque a viola – eu fico 

vendo as composições minhas antes da viola, era outro tipo de composição, mais ligada a 

canção brasileira do que qualquer outra coisa – acabou no século XX se tornando um 

instrumento idiomático, ela já era na região paulista mas não era no Rio de Janeiro. Tem um 

trabalho do Renato Varoni de Castro que eu cito na bibliografia do meu livro, chama-se “O 

Caminho da Viola no Século XIX na Cidade do Rio de Janeiro.” Ele construiu um caminho 

pela literatura e pela iconografia. É bem bacana esse trabalho dele.  

Cláudio: Quem são suas principais influências na viola? 

Ivan: Renato Andrade, se você pegar “No Balanço do Jacá” é uma música feita em 
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homenagem ao Renato. Toda Renato aquela música. Almir Sater. O Dez Cordas eu acho que 

é um disco representativo onde eu só não gravei uma grande influência que é o Tavinho 

Moura. Não gravei o Renato também, mas o Renato está No Balanço do Jacá. O Almir Sater 

eu acho um cara fabuloso. Porque é o cara que vai trazer a viola para esse contexto mais 

sofisticado de harmonizações e tudo, que ninguém tinha feito isso até então. Graças a Deus 

que tivemos um Almir Sater, bonito daquele jeito trabalhando em novela, porque a faixa 

etária dos meus alunos mudou de trinta para quatorze anos quando ele apareceu em novela. E 

o Tavinho Moura que é uma puta influência, aquele Caboclo D’água eu sei décor. Inclusive 

eu prometi pra ele que ia escrever o disco inteiro pra ele, fazer um songbook desse disco. Eu 

estou com muita demanda de trabalho. É mais demanda de sobrevivência. Se a gente tivesse 

dinheiro sobrando daria para fazer só aquilo, mas não dá. A gente vive em função de apagar 

fogo e matar um leão todo dia. Tião Carreiro também foi um cara que eu ouvi bastante e 

depois Gedeão da Viola. O Gedeão foi um cara que quando eu montei a orquestra, eu fiz uma 

coletânea de setenta e duas músicas em três fitas cassetes. É um progressivo para os alunos 

tocarem, tirando música. Então pegava desde as músicas que era um solinho com a nota até 

chegar no Almir Sater. Tinha música de todos os violeiros da época. Eu fui pegando e montei 

esse progressivo. Eu tenho um aluno, o Zé Guerreiro, está em Ribeirão, que é de Itapira, fez 

um TCC que era um mestrado o TCC dele. O pessoal da banca falou: “poxa bicho. Você 

gastou o mestrado”. Porque o aluno entra no curso de viola eu dou um disco de presente e 

falo: “você tem que tirar esse disco até o final do curso”. Primeiro para a gente ter literatura, 

que não existe. O Zé começou a sacar que o Gedeão construiu um trabalho que é super 

didático, as composições dele são didáticas, ele foi um grande professor de grandes violeiros 

do estado de São Paulo. O próprio Levi Ramiro foi um cara que bebeu do Gedeão. Aí, quando 

o Zé colocou na partitura ele falou: “nossa, ele trabalha com sequenciação de ideias, ele faz 

isso, faz aquilo. Vou montar um método de viola a partir do Gedeão”. Que foi o trabalho de 

TCC da licenciatura, porque ele fez bacharelado e depois licenciatura.   

 

Cláudio: Você considera o trabalho do Almir sofisticado? Por quê? 

Ivan: Sofisticadíssimo. Porque ele consegue inserir a viola num contexto em que 

ela não havia chegado ainda que são de harmonização mais complexas da música popular. O 

Almir é um cara que faz isso e depois o Tavinho. São os dois que vão fazer isso. De colocar a 

viola nesse contexto da MPB, que tem uma harmonia gigantesca. Eu estou fazendo isso desde 
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o Paisagens também. O Almir é fundamental. Ele não se vê assim, engraçado, muito humilde 

nesse sentido. 

 

Cláudio: Mais que o Renato Andrade? 

Ivan: Igualmente, porque são coisas diferentes. O Renato vai ser o cara que vai 

pegar o instrumento e vai falar: “olha, esse instrumento é um instrumento que pode ser de 

concerto”. Porque dentro da linguagem da música caipira nós já tínhamos o Zé do Rancho, 

que gravou em 1966 um disco de viola, o Bambico, o Zé Carreiro e o Tião Carreiro que é o 

grande expoente dessa turma toda. O Renato vai ser o cara que vai dar um outro tratamento, 

um tratamento de concerto para o instrumento. O Almir é o cara que vai pegar a viola e vai 

falar: “opa, a viola pode estar aqui”. Você escuta aquela música Fronteira dele que tem no 

Instrumental 2 parece Pink Floyd. Ele vai trazer a viola para outros ambientes. E ele vai por a 

viola um tipo de sofisticação que ela não tinha experimentado ainda, então ele é muito 

importante. Então, eu acho que é igualmente esses caras.  

 

Cláudio: Porque você acha que ele faz isso? 

Ivan: Por causa da formação dele. Ele veio já como violeiro do Mato Grosso 

tocando viola, os primeiros discos dele que ele grava são de viola, mas o passo dele com viola 

é no Instrumental. Ali ele mostra que ele era muito maior do que todo mundo imaginava, 

como compositor de canção só. O Almir é um gênio. Deixe-me só falar algumas coisas.  

Eu acho que tem alguns discos que são antológicos. O disco antológico no meu 

entender é um que aponta o caminho que passa a ser seguido por muitos. Eu tenho quatro 

discos antológicos no meu entender. O primeiro é A Fantástica Viola de Renato Andrade. O 

segundo é o Instrumental. O terceiro é O Caboclo D’Água do Tavinho Moura. E o quarto, 

você me perdoe a falta de modéstia, é o Paisagens. O Paisagens foi um definidor de caminho 

na música de viola. Já me chegou o comentário de violeiros que falavam: “agora eu vou 

gravar Ivan Vilela”. Porque o Paisagens inseriu um outro conceito do mundo da viola, que foi 

o silêncio. É um disco que tem muito silêncio e um tipo de construção musical calcada no 

contraponto que não tinha, não só na viola como nos arranjos. Ele tem um tipo de construção 

e caminhos harmônicos que não existiam. Então, esses quatro discos eu acho que acabaram 

definindo caminhos dentro da viola. Eu acho que tem uma coisa de definição dentro dos 

caminhos – a gente é músico popular e isso tem muito valor – que é beleza e plasticidade. 

Esses quatro discos são bonitos.  
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Cláudio: O silêncio foi por causa do John Cage? 4’33”? 

Ivan: Não. O silêncio foi por causa do meu estudo de música clássica. Eu sempre 

escutei muita música indiana e árabe. Essas coisas também trabalham com muito silêncio, me 

chamou atenção quando o Gismonti foi ficar um tempo no Xingu e ele conheceu o Sapa In, 

que era um feiticeiro, e esse feiticeiro falou: “bom, você vai ficar na beira da aldeia tocando 

flauta para vê se você vai poder ser meu amigo”. O Gismonti passa mais de um dia ali sentado 

tocando flauta de bambu e ele conta numa entrevista que o que mais o Sapa In ensinou pra 

ele, mais do que o som da natureza, era o som do silêncio. Eu achei aquilo muito interessante. 

E como a viola, ela se presta, eu não gosto, de ser um instrumento de pirotecnias, uma 

virtuosidade vazia, o conceito de virtuosismo é um conceito que a gente precisa rever. O 

virtuoso não é um cara que toca rápido. O virtuoso é o cara que toca bem. Você pode ter um 

virtuoso tocando uma música lenta. Ele é absolutamente virtuoso. Tocar música rápida é mais 

fácil que tocar música lenta. Música rápida se você errar uma nota ninguém percebe. Agora, 

música lenta é uma vidraça limpa. Se você errou uma expressão, todo mundo percebe, você 

não precisa nem errar nota, se você errou o caminho da condução da dinâmica, eles percebem. 

Outra coisa, o Paisagens é um disco que impõe a dinâmica dentro da música de viola. Que 

trabalha com o conceito de música clássica, de dinâmica. Que de certa forma é o conceito do 

Clube da Esquina também, que vai impor essa faixa dinâmica extensa dentro da música 

popular. O clube vai trazer, que não existia. Você pega o pagode de viola é aquela coisa reta, 

não existe aquela coisa de variação dinâmica. Paisagens é um disco que impõe isso também. 

Ele tem alguns atributos que eu não tinha percebido, precisou um menino de Ribeirão Preto 

fazer um estudo do disco e perceber essas coisas.  

 

Cláudio: que estudo é esse? Eu não conheço. 

Ivan: É da Mariana e do Lucas. Eu tenho o contato deles. 

 

Cláudio: Tem publicado? 

Ivan: Ela tem o TCC dela escrito. Na realidade ela fez um trabalho comigo que 

despertou uma ciumera danada entre os professores lá de Ribeirão Preto que era como se 

configura uma terceira via dentro da música, que não é nem clássica e nem popular. É bem 

interessante. É um trabalho na área de recepção. Eu posso te colocar em contato com ela. É 
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muito inteligente, muito culta e ela me chamou a atenção para um monte de coisa na minha 

música que eu nunca tinha percebido.  

 

Cláudio: Voltando um pouquinho. Por que você acha que a viola retomou esse 

cenário? 

Ivan: Eu acho que a viola pegou uma carona principalmente no conceito de 

globalização que acabou ressaltando essa ideia de uniformização cultural dos países 

poderosos, assim acabou realçando diferenças regionais como efeito colateral mesmo, que foi 

o que alavancou a chamada world music no mundo, do qual o disco Clube da Esquina de 

1972 é o primeiro disco de world music. É essa mescla muito bem feita de música pop com 

elementos étnicos, culturais de culturas locais, como no caso o congado mineiro e o Milton 

Nascimento faz isso muito bem. Milton Nascimento e o Lô Borges. O Clube da Esquina. Eu 

acho que a ideia de preservação ecológica, a ideia de preservação das diversidades, as 

pequenas culturas do mundo tem chamado atenção.  

 

Cláudio: Você descreve isso no seu livro que o dominado “influência” mais o 

dominador.  

Ivan: Isso, esse é um conceito do Luiz Soller no Origens Árabes do Folclore do 

Sertão Brasileiro que ele fala que o dominado ele resiste mais a invasão cultural e o 

dominador acaba assimilando mais culturalmente. Foi o que aconteceu, segundo ele, em 

Portugal. Portugal foi o dominador e o árabe dominado. Então, a cultura portuguesa 

amalgamou a sua cultura mais a cultura do árabe que o próprio espanhol, onde você tem uma 

parte que é árabe, depois o resto é menos, entende? O português você não sabe muito o que 

ele é. Isso é muito interessante, na cultura do saloio ali da região de Lisboa. Saloio é o 

equivalente do caipira. Não dá pra comparar muito. Eu acho que o sonho da cidade grande 

também. Essa desilusão com esse sonho da cidade grande acabou fazendo com que as pessoas 

buscassem valores de origem e grande parte desses valores de origem de uma extensa 

população do Brasil da região mais populosa que é o Sudeste está ligada a restauração da 

viola. E o Almir Sater, absolutamente. Esse cara é um fenômeno. Eu as vezes ligo para ele e 

falo: “poxa Almir”. Ele fala: “fala violeiro, tudo bom? O que você manda?” Eu falo: “Bicho, 

nada. Estou ligando porque eu to chorando aqui. Estou ouvindo suas músicas aqui no carro e 

você é foda. Como você é genial”. Ele fala: “Que isso, para com isso”. É demais. Ele é muito 

bom. Se você olhar musicalmente a obra do cara, a obra instrumental dele é “violenta”. 
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Cláudio: Você conhece algum estudo do Almir Sater? 

Ivan: Eu conheço vários. Estão todos gravados no instrumental I e II.  

 

Cláudio: Não. Acadêmico...  

Ivan: Acadêmico não. Eu tenho um aluno que transcreveu músicas dele. Mas 

acabou fazendo um estudo sobre fandango. Não sei nada do Almir, era um cara que 

precisaria. Porque o Almir ele fez uma opção de ser um cantor de baladas. Ele é muito bom 

compositor, mas ele como compositor instrumental ele é genial. Aquela versão dele de Rio de 

Lágrimas, aquilo é um espetáculo.  

 

Cláudio: Você vê alguma influência da sonoridade caipira nas suas músicas? 

Ivan: Muito. Os toques, os ritmos que eu utilizo, tem vários ali, tem catira, tem 

congado, tem folia. Eu acho que esse uso que ficou muito caracterizado na música caipira, 

que é o uso de terças, o uso de duas notas, a própria música “No Balanço do Jacá” ela começa 

como se fosse uma moda de viola. Começa com duas vozes, tem o recortado, para depois 

entrar na música propriamente. Tem muito. É muito forte. Até uma coisa que eu deixei 

marcada no Paisagens, você vai até rir agora quando você escutar o Paisagens, que é acabar a 

música com chan chan chan. O Magrão percussionista falou assim: “poxa, todas as suas 

músicas acabam assim”. Eu falei: “Mas é isso, tem que acabar assim, isso é uma marca de 

música caipira”. Esse tipo de toque que a gente chama de arremate, tem gente que chama de 

matada, o Roberto trata como matada. Eu discordo da matada porque se existe um termo já 

usual, você não pode inventar outro. Você inventa termo quando não tem. Então matada seria 

esse tocar a nota e abafar. Passar a unha e abafar. Isso é da música flamenca. Então você já 

tem esse termo na música flamenca e na nomenclatura erudita do violão como arremate. Isso 

chama arremate. Isso na música caipira é muito presente. Inclusive toda a rítmica caipira é 

construída entre oscilações de arremate e de toque com a nota soando. São essas 

intercalações, cada hora de uma maneira e com durações diferentes que caracteriza os ritmos 

todos da música caipira.  

 

Cláudio: Da música caipira, o que você vê de influência em você? Quais 

personagens? 
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Ivan: O Tião Carreiro. Raul Torres e Florêncio, isso na época da ópera caipira eu 

ouvia muito. Jacó e Jacozinho. Vieira e Vieirinha. Mais tarde o Pena Branca e Xavantinho. O 

Cornélio Pires. O Nonô Basílio que eu o conheci em Pouso Alegre, ele era um grande 

compositor, que fez “Mágoa de Boiadeiro”. E coisas das minhas pesquisas de folia de reis, 

essas coisas todas me marcaram muito. Eu pesquisei muita folia na minha vida.  

 

Cláudio: Em qual disco solo seu você acha que tem mais isso? 

Ivan: Paisagens. Esse outro disco agora que eu estou preparando ele é outra 

coisa. Você vai falar: “nossa, o que ele está fazendo?” Não tem nada a ver com nada do que 

eu fiz até agora.  

 

Cláudio: Você gravou o Paisagens mais com uma influência caipira...  

Ivan: Era o meu momento. Era como eu estava com a viola no momento. 

Tocando música caipira, montando orquestra, que eu tive uma pré-orquestra de viola em 

1997. Então foi o momento. A música caipira estava mais presente, a própria ópera, o 

rescaldo de ter escutado seis meses de música caipira para compor essa ópera. Hoje eu 

entendo. Eu vi uma carta do Carlos Rodrigues Brandão para um jornalista que fez a minha 

história como TCC, até fez um livrinho e me deu. Tem um monte de erro, a entrevista foi feita 

muito mal, mas é muito interessante. Quem faz o prefácio é o Brandão. E o Brandão fala: “eu 

não sei até quando o Ivan conseguirá ir às pesquisas sem levar gravador”. Porque na realidade 

eu ia para as pesquisas, e eu levava um papel com a partitura no bolso e um lápis. Às vezes. 

Mas eu nem usava. Usava quando eu achava que uma ideia, um ritmo que eu tinha gostado. 

Eu nunca entendi a apropriação folclórica como os compositores do nacionalismo entendiam. 

Eu queria pegar o espírito dos caras. Aquele espírito de solidariedade que tem no congado e 

que tem na folia. As trocas e as maneiras que eles vivem. Aquilo que era importante para eu 

trazer para a minha música. Não as notas. As notas eu já tinha. Os toques eu já tinha. Não era 

isso que me importava. Tanto é que eu escuto as gravações aí, eu tenho mais entrevista do que 

gravações de áudio, de folclore. E o Brandão falava: “eu não sei até quando ele vai conseguir 

fazer pesquisa não levando gravador”. E eu não levo mesmo. Eu todo ano vou assistir folia, 

agora em janeiro e não levo. Eu quero a atmosfera. É isso que eu quero trazer para a minha 

música.  

 

Cláudio: Que trabalho é esse que o rapaz fez sobre a sua vida? 
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Ivan: Rapaz. Ele publicou. Ele fez uma publicação caseira. Eu não sei onde está 

este meu livro, nas minhas mudanças eu não sei onde ele foi parar. É um livrinho que deve ter 

umas 60 e 70 páginas. É o Thiago Hausner de Macedo, ele é de Pedralva. Fez a graduação e o 

mestrado na PUC, inclusive fui banca no mestrado dele que chama “Os Parceiros da Música 

Bonita” parafraseando “Os Parceiros do Rio Bonito” sobre o Sá, Rodrix e Guarabyra. Esse eu 

tenho o trabalho dele aí. O Thiago é um rapaz bem bacana, eu não sei onde ele está morando, 

talvez em Pedralva, sul de Minas. 

 

Cláudio: Por que você se utiliza da viola para tocar outros gêneros? 

Ivan: Porque a viola é um instrumento. Eu acho que um instrumento nunca pode 

ficar restrito a sua natureza étnica a partir do momento em que ele sai dela. Porque a gente 

sempre fala da viola caipira, mas a gente não pensa a viola no Rio de Janeiro no século XIX 

que era o principal instrumento, como o próprio Renato vai mostrar isso, tinha vários, mas a 

viola estava mais presente.  

 

Cláudio: Agora, esteticamente, o que você acha que a viola proporciona? 

Ivan: Sonoridades inimagináveis que nenhum instrumento tem. Nenhum 

instrumento tem a sonoridade de outro instrumento. Agora, a viola ela trabalha com um 

conceito, que eu até falei isso numa entrevista com o Renato Varoni, esse cara quando estava 

em Dublin fazendo o sanduíche do doutorado dele. Se você pegar a organologia da história da 

construção dos instrumentos, da Idade Média para cá a grande luta, a grande batalha, 

empreendida pelos luthiers europeus foi tentar criar um controle sobre os sons harmônicos. O 

que é um som harmônico? Quando você toca uma nota, essa nota emite dezesseis subnotas 

que você escuta, mas você só identifica a fundamental a que foi tocada. Eu toquei sol, você 

vai escutar o sol, mas aquele sol está cheio de subnotas. Aí a interrelação dessas dezesseis 

subnotas que são chamados de sons harmônicos, a interrelação de duração e volume entre elas 

é o que determina o timbre do instrumento. Então a grande luta foi tentar fazer com que a 

rabeca tivesse o mesmo som e se tornasse um violino, entendeu? Então o violino tem um 

padrão sonoro que você escuta e fala: “Esse é um violino”. Agora a rabeca você escuta e fala: 

“É uma rabeca, mas não sei de quem que é porque tem quinhentas mil rabecas”. Então, todo o 

conceito de organologia da Idade Média até os nossos tempos ele é pautado por um controle 

dos sons harmônicos, um domínio sobre esses sons harmônicos e uma prevalência do som 

fundamental. Violino você toca sol, você escuta sol. Eu escutei uma rabeca no Vale da 
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Ribeira que estava meio tom abaixo, os caras intuitivamente utilizam a afinação medieval que 

era meio tom abaixo, era 415 e não 440. Ele tocou sol eu escutei ré. Eu falei: “por favor, toca 

de novo”. Ele tocou sol e eu escutava ré. Eu falei: “cacete, o segundo harmônico está 

aparecendo mais que a fundamental”. Devia ter alguma coisa na construção por dentro que 

resultou naquilo. Quando você tem a viola é uma idiossincrasia, é um contratempo, porque é 

um instrumento de concepção medieval. É um spray de harmônico. Você toca e sai harmônico 

para todos os lados. Então, ela contradiz um pouco os caminhos de todos os instrumentos e 

isso chama muito atenção na sonoridade dela. E uma outra coisa é que a viola foi concebida 

numa época – final da Idade Média – em que havia o conceito de pedal e melodia. Você pega 

a música nordestina tem uma linha melódica e um pedal, um bordão que é característica do 

alaúde árabe, que é o antecessor de todos. Você pega a viola de roda, francesa. Ela parece 

uma máquina de costura, é um instrumento espetacular, tem som de gaita de fole. A gaita de 

fole tem um caninho ao lado que sai um som pedal. E a viola de roda, a medida que você gira, 

com um tecladinho, você intercepta as cordas – a corda em altura diferente das notas – só que 

quando você está tocando para vibrar as cordas, ela tem outra corda que é um pedal. E você 

vai fazendo a melodia. Essa é uma concepção medieval de música. As afinações da viola se 

prestam muito a isso. Como é o caso da música nordestina e na moda de viola. Só que na 

música nordestina o pedal, embora seja uma estrutura modal, está sempre na tônica, se eu 

estou tocando em ré, o pedal está em ré. Na moda de viola está na dominante. Se eu estou 

tocando em ré, o pedal está em lá. Você pode ver que fica batendo um bordão e ponteando as 

duas notinhas lá embaixo, com o próprio No Balanço do Jacá tem isso no começo, o pedal de 

dominante. Quem me chamou a atenção disso foi o Almeida Prado. O cara da música erudita 

que vai falar isso, na época que eu estava compondo a ópera. E a viola também se presta uma 

linguagem de contraponto pelas afinações. Você toca uma Bossa Nova na viola com afinação 

natural, que é essa afinação mi sol ré lá, que é uma afinação da renascença. Mas numa 

afinação cebolão, fica mais difícil, porque a afinação já foi feita para você tocar melodias o 

tempo inteiro.  

 

Cláudio: Por que a ideia do livro mais CD – a sua tese publicada? 

Ivan: O CD que eu havia sugerido a EDUSP era com as músicas todas que eu cito 

no livro, com as gravações originais. Eram 30 músicas mais ou menos. Só que o custo ia ficar 

muito alto e extrapolou o orçamento. A EDUSP disse que tinha até oito mil para pagar 

direitos autorais e isso ia ficar muito mais caro. O próprio Plínio presidente da EDUSP disse: 
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“porque você não põe o seu disco Paisagens? Porque é um disco de viola que você trabalha 

com elementos da música caipira e eu acho também que é mostrar para o pessoal onde a 

música caipira pode ir”. Não que seja o único, todos os discos de viola estão mostrando para 

onde a música caipira pode ir. E continuou: “e como você já tem o disco, isso fica mais fácil, 

são só dois direitos autorais ali – Saudades da Minha Terra e Asa Branca”, e eu liberei os 

direitos das outras, claro. Assim, entrou o disco.  

 

Cláudio: Quanto que a sua pesquisa, principalmente no doutorado, ela vai 

influenciar na sua música? 

Ivan: Nossa que pergunta difícil. Ela vai influenciar na minha música na medida 

em que a gente tem um conceito do Napoleão que eu até cito lá “Quanto mais imagem, mais 

imaginação.” Eu acho isso do caramba. Espetacular isso. Você senta para conversar com o 

José de Souza Martins, você começa a rir tem hora, porque ele conta causo, é um puta 

contador de causo, é um contador de causo absurdo. É o contador de causo. Ele é caipira. 

Cresceu em zona rural, andava seis quilômetros para ir à escola, mas só que dentro do causo 

dele está toda a teoria, está tudo ali. Olha o que o cara está fazendo. Num causo delicioso em 

que você ri no meio, toda a teoria está ali. Então, nesse sentido, o doutorado foi muito 

importante e foi fundamental o contato no doutorado mais profundamente com a obra do José 

de Souza Martins que aí eu tive que ler com outro crivo, parte da obra dele, claro. Não foi a 

obra toda nunca. O contato com a Ecleia Bosi, que me abriu o olho para essa coisa da 

memória, porque tocar viola é mexer com memória. Trabalhar com pesquisa de folclore é 

mexer com memória. Ela trouxe-me uma conceituação e uma dimensão muito maior do que 

eu imaginava que fosse. Outro cara que me ajudou muito e foi até um presente, porque eu 

cheguei para Ecleia e disse: “a EDUSP quer editar meu livro”, - que depois eu vim a 

descobrir, porque o Plínio já tinha me falado já: “ah, vamos fazer e tal”. Mas quem chegou em 

mim e deu um apertão foi o Alfredo Bosi, o marido da Ecleia. O Alfredo disse: “Ivan, você 

teve uma ideia original, mas ela está no ar. Ou você faz logo o seu livro, ou logo, logo vão 

fazer um livro sobre o assunto que você escreveu”. Aí eu cheguei para a Ecléia e disse: “ah 

Ecléia, o Plínio me procurou, eu acho que o Alfredo deve ter falado com o Plínio que 

precisava fazer logo o livro do Ivan”. Eu falei: “Ecleia, não seria bom você escrever o 

prefácio.” Ela falou: “Não, de forma alguma. Fui sua orientadora e não é muito legal fazer 

uma coisa dessas”. Aí o Alfredo chegou na sala e falou: “O que vocês estão falando?” Ali ela 

falou: “Alfredinho, o Ivan está procurando alguém para fazer o prefácio do livro dele”. Ele 
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disse: “Já achou. Eu quero fazer esse prefácio”. Porque o Alfredo prefaciou o livro do 

Oswaldo Elia Shidié. Esse foi um presente, a Ecléia disse: “leia esse livro”. É um livrinho que 

foi o doutorado desse cara, esse cara foi da segunda turma de filosofia da USP e era o aluno 

predileto do Roge Bastiti. Era um filósofo que era benzedor, o cara benzia criança. Então um 

cara de dentro da cultura popular mas com arcabouço de fora. Então ele fez dois livros na vida 

dele, que são jóias, um chama “Semana Santa Cabocla” que é o estudo de caso mais profundo 

que eu já vi sobre uma festa folclórica que ele vai estudar encomendas de almas, é um 

absurdo, foi editado pelo IEP, edição pequena e que acabou. É um livro que precisaria ser 

reeditado. Ele é muito profundo. A Ecleia e o Alfredo me falou: “esse cara nunca foi tido 

como um grande sociólogo rural, ou um grande antropólogo dentro dos estudos acadêmicos. 

Ninguém cita esse cara”. Eu vi que eu fui o primeiro a citar. Outro livro dele que você acha e 

que é espetacular que chama “Narrativas Populares”, ele na década de 1940 recolhe narrativas 

no sertão de Ribeirão Preto sobre Jesus na terra. Ele recolheu dezenas dessas histórias, não 

vou me lembrar quantas, umas quarenta. Ele vai reparar que só seis estavam nos testamentos. 

Tinha duas no Corão e outras nos Evagelhos Apócrifos que se quer foram traduzidos para o 

português. Agora, como que gente analfabeta guarda histórias que foram registradas há dois 

mil anos atrás? Então, ele trabalha com a ideia de que existe uma manutenção subterrânea e 

que mesmo essas classes subalternas economicamente, sendo submetidas a sempre novos 

processos de socialização e cultura pelas classes dominantes, eles encontram meios de resistir. 

E ele trata de um jeito interessante que mesmo que essas coisas diluindo em algum momento, 

elas se adensam e juntam até com outros elementos de outras coisas e afloram em outro lugar. 

Você vê, Campinas tem sete folias de reis hoje. Tinha quatro em 2002. Então ele trabalha com 

essa ideia. Esse livro e o Salins, o Martins, o Candido, a Ecleia, o Dialética da Colonização do 

Alfredo, Narrativas Populares do Elia e o Moda é a Viola. Tem alguns livros pilares do 

trabalho que eu fiz. Eu não sou propriamente um intelectual, eu nunca me vi e nem me vejo 

como um intelectual. Eu até falei com o Alfredo: “poxa Alfredo, eu não sei nem escrever do 

jeito acadêmico”, ele disse: “Digamos que você não tem o estilo, mas você escreve de uma 

maneira fácil e as pessoas entendem o que você escreve e isso é o mais importante”. Eu falei: 

“eu escrevo do jeito que eu falo”. Então ele acabou fazendo esse prefácio. Então, o que esse 

estudo me ajudou? Esse estudo aumentou minha dimensão de profundidade dessa visão e isso 

refletiu na música que eu estou fazendo agora. Essa atmosfera que eu queria viver para 

buscar, agora eu tenho mais elementos até para ir mais fundo dentro dessas vivências e trazer 
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isso para minha música. Foi uma coisa muito subjetiva, mas quando você escutar o novo 

disco você vai perceber o que eu estou querendo te dizer. 

 

Cláudio: Por fim, você se considera mais erudito ou popular? 

Ivan: Não, eu era o dito. Agora eu sou o Ivan. Não sou erudito de jeito nenhum. 

Eu sou popular, sou músico quase folclórico, nesse sentido de amar muito essa cultura e de 

perceber uma sofisticação nela que nunca foi dada a ela. Eu cito até o Rafael Marin – um 

aluno meu – que fez um TCC sobre moda de viola e depois foi fazer um mestrado sobre o 

Bambico e aí eu falei: “que Bambico cara? Isso é coisa de pegar o disco e fazer mestrado? 

Pega o seu trabalho”. Ele transcreveu quinze modas que eu sugeri a ele e na hora que você 

põe na partitura você cai de costas, do nível de sofisticação de escrita que é uma moda de 

viola. Então, quer dizer, não tem nada de simples naquilo. O simples está muito mais na 

depreciação sócio histórica que o caipira e sua cultura foram submetidos do que propriamente 

a arte dele. Você não tem nenhum segmento na música popular com tantos ritmos distintos 

como a música caipira. É que a gente sempre pautou de tratar de sofisticação a sofisticação 

harmônica na música popular. “Ah, bossa nova tem muitos acordes, Ivan Lins, etc, ah isso é 

sofisticado”. Não, você tem vários quesitos de sofisticação. O quesito tímbrico pode ser um 

quesito de sofisticação. Eu ia gravar o Paisagens com o violoncelo, os primeiros ensaios que 

eu fiz foi com o violoncelo. Eu ouvi e falei: “ah, não é isso. Não é ainda o violoncelo, agora 

eu quero uma rabeca”. Eu via aparecendo com o violino, era o Gramani que queria fazer, era 

para ele tocar. Só que o Gramani estava muito doente na época. Ele falou: “Ivan, eu não vou 

conseguir ir pro estúdio”. Ele já estava no fim da vida. Até que ele morreu em julho e eu 

gravei em maio. Ele disse: “eu não vou conseguir, arruma outra pessoa”. Aí eu chamei o 

Fiaminghi e ele veio com um violino e eu disse: “não, quero rabeca. Não quero violino nesse 

disco”. Eu sabia muito bem a sonoridade que eu queria e eu consegui chegar nessa 

sonoridade. O Paisagens foi uma coisa que nada escapuliu. Foi o primeiro disco da minha 

vida que eu fiz, ouvi e disse: “era isso”. Porque quando a gente grava, você grava e no estúdio 

você já vai mudando as ideias. O Paisagens não. Era isso.  

 

Cláudio: e o Dez Cordas? 

Ivan: O primeiro processo meu de conhecer a viola foi compor. O segundo 

processo foi fazer arranjo. Eu tinha um aluno, bom de música popular, e falou: “poxa Ivan, 

sabe a música Nascente do Flávio Venturini que o Milton Gravou? Eu queria tocar aquilo na 
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viola”. Eu pensei na música e metade do arranjo já tinha saído na aula, e eu disse: “no final da 

aula que vem eu te trago o arranjo pronto”. E saiu o arranjo inteiro. Minha mulher, que é a 

minha grande guia musical ela fala: “por que você não faz um arranjo para Valsinha do Chico 

Buarque? Deve ficar bonito na viola”. Eu falei: “poxa, Valsinha? É verdade”. Beatles foi uma 

ideia minha mesmo, eu vou tocar Beatles porque eu acho que tem tudo a ver com viola, o jeito 

que eles compõem. Foi assim o disco. Viola Quebrada foi a Gabi que chegou e disse também. 

Então, foi um disco de arranjos e onde eu já estava desenvolvendo uma técnica, na realidade 

eu não inventei, mas dei uma contribuição e continuo dando inestimável até que é a técnica 

das dez cordas. Primeiro trabalho de dez cordas foi do Teodoro Nogueira que foi um 

concertino para viola e orquestra de corda e ele transcreveu Bach também, só que o Geraldo 

Ribeiro quando foi gravar colocou o bordão em cima, a nota grave em cima. Só que na viola 

você tem a nota aguda em cima da grave. Colocar a nota grave em cima é fácil, você só tocar 

a nota grave. Eu quero ver você colocar ela embaixo da aguda e só tocar a grave, as duas 

juntinhas e você tocar uma só. O Renato Andrade também deu uma contribuição nessa técnica 

no que toca arpejos. Ele trabalhou muito arpejos, eu nem sei se foi tanto por querer, mas pela 

postura de mão dele talvez, do jeito dele tocar, fazia com que ele pegasse as cordas mais 

agudas, pelo posicionamento dos dedos em relação as cordas. E o que eu fiz? Eu disse: “eu 

quero algo mais além disso”. Eu peguei a minha viola e abri a distância dos pares, ela tem 

cinco pares, eu peguei a nota do par e abri. E começou uma novela que durou um ano e meio 

porque a hora que eu batia o dedo não fazia pã, fazia parã. As notas ficaram mais longe, eu 

abri a distância das notas. Eu falei: “bom, vou ter que aumentar a velocidade do toque”. Só 

que quando você aumenta a velocidade, você aumenta o volume. Quando a gente quer tocar 

forte, você não toca forte, você toca mais rápido. Imagina um carro batendo a 100km/h e um 

carro batendo a 10km/h. Então, na hora que eu aumentei a velocidade, eu aumentei o volume. 

Então eu falei: “não, agora eu tenho que tirar o volume e manter a velocidade”. Todo trabalho 

do arpejo mudou. Isso me rendeu uma inflamação na mão que eu fiquei trabalhando com 

técnica para equacionar essas coisas. E nesse processo de equacionar eu descobri um milhão 

de coisas, e hoje em dia todo o trabalho meu com a mão ele está ligado a velocidade e a 

posicionamento, eu pra destacar uma nota mais que a outra é só mudar a posição da mão, só 

mudando o ponto de articulação, você muda tudo isso e de uma maneira muito mais macia 

que trabalhar com forças. Tocar mais forte e tocar mais fraco. Então aí resultou o Dez Cordas. 

Foi até curioso porque eu levei o Dez Cordas no doutorado, na comissão de pós-graduação da 

Psicologia para contar como produção acadêmica, porque você pode estar queimando créditos 
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com artigos, os caras riram de mim. Deram gargalhadas. Disseram: “você acha que isso vai 

contar como produção acadêmica? Isso não é um trabalho acadêmico” e eu disse: “você tem 

ideia de quantos anos eu estou fazendo esse disco? Você tem ideia quantos anos ele demorou 

para ficar pronto? Foram seis anos para ficar pronto o disco e você acha que não tem”. Ele 

disse: “é aqui na Psicologia nós não podemos considerar isso”. Poxa, em seis anos eu escrevo 

dois livros. O pessoal não tem ideia. Inclusive existe esse conceito: “poxa, você vai tocar e 

cobra tudo isso para tocar uma hora?” e eu falo: “não, eu toco de graça. Sempre que eu toco, 

eu estou fazendo uma cortesia às pessoas. O que as pessoas me pagam são os 30 anos que eu 

estou estudando que eu deixei de trabalhar, deixei de construir um monte de coisa na minha 

vida porque eu fiquei sentado estudando”.  

 

Cláudio: Para terminar, eu gostaria de citar quatro ou cinco músicas e você fala 

que vem a sua cabeça. Pode ser? 

Ivan: Sim. 

 

Cláudio: Armorial.  

Ivan: Armorial é presença do Movimento Armorial, da cultura nordestina, e 

utilização de modalismos inerentes a cultura nordestina. Modalismos está referente à outros 

tipos de escalas.  

 

Cláudio: Chora Viola. 

Ivan: Aquele arranjo ficou meio cumprido. Não sei se você reparou. Na realidade 

eu gravei o Pagode com um cara que eu acho genial que é o Vinícius Alves, que é um gênio 

na viola e não sabe ler uma nota. Vinícius é um fenômeno. Aquele cara que começa a tocar e 

você não sabe onde a música vai chegar, nem ele. Nem ele. É impressionante. Cada dia ele 

toca a mesma música de um jeito diferente, porque ele vai indo. O cara é impressionante. É 

um analfabeto musical. Então o Chora Viola a gente abriu um pouquinho as harmonias e tem 

uma hora que eu jogo ela em tom menor. É mais uma brincadeira.  

 

Cláudio: Eleanor Rigby. 

Ivan: Essa é uma das músicas mais caipiras que eu conheci. Eu brinco que é do 

João e do Paulo. Eleanor Rigby, o tipo de construção musical dela favorece muito a utilização 

de elementos da cultura caipira como o uso de terças, de duas notinhas juntas, eu faço em 
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duas notinhas como se fosse moda de viola. Eu quebrei um pouquinho os interlúdios que eles 

tem e eu mudei um pouquinho, que é mais bachiano, que eu mudei mais para bachiano para 

eu jogar essa ideia bachiana no meio dela. Sempre repetindo uma mesma ideia que vai 

aumentando. Tem uma parte bem bachiano.  

 

Cláudio: Pra Matar a Saudade de Minas.  

Ivan: A primeira música que eu compus na viola. Essa foi para matar a saudade 

de Minas mesmo, foi um surto de saudade de Minas e é uma música que é uma catira na 

realidade. Ela é toda inspirada na catira. É de 1992 essa música. Minha primeira música na 

viola. Eu compus para viola. No Paisagens tem por exemplo “O Baiãozinho Calungo” foi 

uma música que eu levantei da cama, eu morava numa república, eu levantei as quatro da 

manhã, as seis da manhã ela estava totalmente escrita. Aquilo estava me atormentando que 

um dia eu acordei e num susto eu sentei na mesa, eu já tinha minha mesa do lado no meu 

quarto e já ficava um papel aberto, sempre, e aí eu escrevi a música inteira no papel. Eu 

escrevi ela originalmente para o Trem de Corda. Então, Pra Matar a Saudade de Minas foi a 

primeira música que eu compus.  

 

Cláudio: e No Balanço do Jacá? 

Ivan: No Balanço do Jacá já é uma homenagem ao Renato Andrade. Eu usando 

técnicas do Renato de ligados e tudo mais. Foi muito em cima do Renato aquilo. Totalmente 

inspirada no espírito do Renato, o tipo de coisa que ela tem. O tipo de ligado que a gente faz 

ali. É muito parecido com as coisas do Renato. Eu até vacilei, eu tinha que ter dedicado a ele 

essa música no Paisagens. Mas eu falei isso para ele depois. 
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ANEXO III 

Entrevista com a cantora Ana Salvagni realizada em Campinas-SP no dia 28 de 

novembro de 2014, via email. 

 

Oi Ana Salvagni. Muito obrigado pela atenção e pela concessão desta entrevista. 

Esta que tem por finalidade esclarecer e problematizar alguns pontos importantes da minha 

dissertação a respeito do Paulo Freire. No entanto, antes de falarmos diretamente do trabalho 

do violeiro, gostaria de entender o cenário cultural da UNICAMP, principalmente no final da 

década de 1980 e início dos anos 1990, pois, acreditamos que você atuou como uma expoente 

e experimentou tal período. Bom, acredito que seja isso! Vamos lá... 

 

Cláudio: Quais foram suas principais influências dentro da Unicamp enquanto 

cursava Regência entre 1989 a 1994? 

Ana: enquanto estudei Regência na Unicamp, percebi que realmente alguns 

professores exerciam grande influência e eram admirados pelos alunos. Por exemplo, Niza de 

Castro Tank era um “presente” a quem gostasse do canto lírico, assim como o compositor 

Almeida Prado e o Maestro Henrique Gregori, especialmente para os alunos de regência. O 

curso de Música Popular estava se iniciando naquela época e não tenho referências claras 

sobre os professores. De toda forma, havia um professor que era muito querido por todos os 

alunos, se não era uma unanimidade, estava perto disso, trata-se do Gramani (José Eduardo 

Gramani, que na Unicamp lecionava “Rítmica”).  

 

Cláudio: Como deu-se a aproximação entre o Duo Bem Temperado (José 

Eduardo Gramani e Patrícia Gatti) ? 

Ana: primeiro, foram professor e aluna; depois, tocavam juntos no grupo Anima. 

Quando o Gramani começou a se dedicar à rabeca, logo começou a compor para cada 

instrumento que lhe caía nas mãos. Provavelmente deve ter gostado muito da combinação de 

timbres entre rabeca e cravo, além da grande afinidade musical e pessoal que tinha com a 

Patrícia. 

 

Cláudio: A nossa pesquisa tem chegado a um ponto importante. Percebemos que 

havia um núcleo cultural/musical formado ao redor do professor José Eduardo Gramani na 
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Unicamp. Você acredita que Gramani pode ter influenciado alguns músicos que estão em 

atividade atualmente? Quais músicos seriam esses? Havia violeiros? 

Ana: Sim, havia sempre muitos músicos que trabalhavam com o Gramani, dentre 

eles muitos estudantes, tanto dentro como fora da Unicamp. 

No início dos anos 90, por exemplo, havia quatro grupos dos quais Gramani fazia 

parte e atuava também fortemente como arranjador, compositor e diretor musical: Anima, 

Oficina de Cordas (Orquestra de Câmara), Duo Bem Temperado (depois Trio Bem 

Temperado) e Trem de Corda. Estes quatro grupos, motivados por Gramani, gravaram um 

disco independente, na época em que ainda não era tão comum o disco independente, 

custeado pelas vendas antecipadas do mesmo. Chamava-se Trilhas. Antes disso, atuou com 

corais cênicos, orquestras, música barroca, etc. 

Certamente ele influenciou e ainda influencia músicos que estão em atividade. 

Posso citar Dalga Larrondo, Luiz Henrique Fiaminghi, Marcelo Onofri, Regina Albanez, Iara 

Fricki Matte, Valéria Bittar, Patrícia Gatti, Aglaê Frigeri, Ivan Vilela, Lu Horta e acredito que 

Fernando Barba também, para citar alguns deles. 

 

Cláudio: Você vê alguma relação do trabalho do Gramani através da viola 

também? Pois temos a tese do Luiz Henrique Fiaminghi que vê essa relação com a rabeca. E 

com a viola? Você enxerga influência do Gramani? Há algum(ns) violeiro(s) específico(s)? 

Ana: é claro que com a rabeca esta relação e esta influência sobre os 

instrumentistas é bem mais forte, mas acredito que os músicos todos que dele se 

aproximavam não podiam deixar de se sentir tocados pela sua excepcional musicalidade. Pelo 

que sei, ele não compôs nada especificamente para viola, da forma como fazia para a rabeca e 

às vezes para o cravo, o piano, violão, voz, orquestra, etc. Porém esta influência pode ter se 

dado de outras formas. Para citar dois violeiros, primeiro Ivan Vilela, que foi seu aluno e 

depois trabalhou com ele tanto no Trem de Corda como no Anima; Roberto Corrêa, que se 

tornou um grande parceiro e amigo, sendo que a direção musical de seu CD “Crisálida” foi 

feita por Gramani; e Levi Ramiro, que manteve contato com Gramani, principalmente na fase 

de gravação de seu primeiro CD, “Maracanãs”, do qual Gramani participa, tocando rabeca. 

 

Cláudio: Como era essa influência nos anos finais da década de 1980 e início dos 

anos 1990? Qual papel Gramani tinha no cenário musical da Unicamp?  
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Ana: acredito que na Unicamp ele era um professor muito querido pelos alunos, 

exatamente pela consistência do que ensinava, pelo conhecimento musical que tinha e pelos 

questionamentos que fazia. As produções musicais se davam fora da universidade, mas em 

grande parte por intermédio das relações profissionais e pessoais que se formavam lá. 

 

Cláudio: Em 1994, você realiza uma participação no CD Trilhas com o Grupo 

Ânima mais José Eduardo Gramani, Ivan Vilela e Lara Zigiatti. Como foi essa participação? 

Ana: O CD Trilhas reunia muitos músicos, distribuídos em 4 grupos (Duo Bem 

Temperado, Anima, Trem de Corda e Oficina de Cordas). Participei cantando em duas faixas 

e para mim foi importantíssimo, pois nesta época eu era estudante de Regência e estava 

apenas começando a cantar. Me senti bastante motivada e encorajada por Gramani. 

 

Cláudio: Ivan Vilela, violeiro e graduando pela Unicamp neste mesmo período, 

estava em torno de José Eduardo Gramani também? Você sabe se ele participava desse 

mesmo grupo/núcleo? 

Ana: sim, como disse acima. 

 

Cláudio: Você tem informação do Grupo Coral Latex? (Ricardo Matsuda e 

Patrícia Gatti) Caso tenha, como era? (quanto mais informação sobre esse grupo, melhor 

Ana!) 

Ana: Coral Latex foi um coral cênico do qual Gramani era o “regente”. Fazia 

arranjos para o grupo e lá podia fazer muitos experimentos musicais, com a irreverência e o 

bom humor que lhes eram tão particulares, motivado em grande parte pelo grupo especial, que 

reunia artistas e não artistas, profissionais e amadores, a maioria ligada ao teatro.  

Ricardo Matsuda e Patrícia Gatti é um duo que não tem relação com o Latex. 

Trata-se de um duo formado depois da morte de Gramani, mas que se influncia muito do seu 

trabalho, talvez indiretamente, até mesmo pelo fato de o cravo estar tocando música popular 

ou música instrumental popular brasileira. Ricardo Matsuda passou a tocar viola no Anima 

(seu instrumento é originalmente o violão) depois da passagem dos violeiros Ivan Vilela e 

Paulo Freire pelo grupo. 

Para mais informações sobre o Coral Latex, sugiro que procure Coré Valente, 

Dalga Larrondo ou o ator Ricardo Puccetti. 
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Cláudio: O violeiro Paulo Freire faz uma participação com o Grupo Anima em 

1999, lá ele teve um contanto com esse núcleo também?  

Ana: sim, Paulo foi integrante do Ânima durante alguns anos. Um dos CDs, 

“Especiarias”, foi concebido e gravado durante a permanência de Paulo no grupo. Através do 

contato e do trabalho com os outros integrantes do Anima (na época, Valéria Bittar, Luis 

Fiaminghi, Dalga Larrondo, Patrícia Gatti e Isa Taube), Paulo Freire pode perceber o traço 

musical e conceitual marcante de José Eduardo Gramani.  

 

Cláudio: Como se deu a aproximação dos seus trabalhos com os do violeiro 

Paulo Freire? 

Ana: dos meus trabalhos? 

Começou com o Ivan Vilela, que apresentou o trabalho do Paulo a mim e ao 

Gramani. Depois houve uma apresentação “histórica” em Campinas, reunindo Roberto 

Correa, Pereira da Viola, Ivan Vilela, Braz da Viola e Paulo Freire, e durante a permanência 

deles em Campinas, houve um contato próximo entre os violeiros e Gramani. Mais tarde, fiz 

uma participação, junto com Gramani, em um show do Paulo em Campinas. E, mais tarde 

ainda, nos casamos e formamos um duo de voz e viola, que dura ainda hoje. 

 

Cláudio: Você acha que o trabalho do Paulo Freire está mais entrelaçado com o 

universo erudito ou popular? Por quê? 

Ana: Ele tem por base a música tradicional, a cultura do Noroeste de Minas 

Gerais, a música popular brasileira, mas carrega também influência de todas as suas vivências 

musicais, passando pela música clássica, o jazz, o samba, a bossa nova e a música de tantos 

lugares e etnias. 

 

Cláudio: Você vê alguma influência do pessoal da Unicamp no trabalho do Paulo 

Freire?  

Ana: Não saberia dizer, até porque não se pode classificar uma música que seja 

relacionada assim diretamente à Unicamp, já que é um ambiente dinâmico, em que as pessoas 

passam por lá, ficam ou vão embora, e sempre há uma troca. 

 

Cláudio: O que é ser artista independente atualmente? 
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Ana: é um grande desafio, é enfrentar dificuldades, incertezas, mas também poder 

exercer (ou tentar exercer) seu trabalho com a liberdade que o artista precisa tanto. 

 

Cláudio: Seus discos estão atualmente sob o selo Vai Ouvindo. Qual sua ideia 

sobre o selo?  

Ana: o selo ajuda muito na identificação e na condução dos trabalhos, do ponto 

de vista da estrutura e da organização. 

 

Obs: Ana, muitíssimo obrigado pela sua ajuda. Ela será essencial para minha 

pesquisa. Estou tentando entender o campo musical que existia na Unicamp no período da sua 

graduação. Acredito que esse campo pode ter influenciado inúmeros artistas, principalmente 

alguns violeiros como Ivan Vilela e o Paulo Freire. Caso queria deixar mais alguma 

informação sobre isso, por favor disponha deste espaço. Obrigado e Abraços! 

      Ana: obrigada a você! Abraço. 
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ANEXO IV – Compact Disc com músicas analisadas neste trabalho. 

 

FAIXA 1 – No Balanço do Jacá – Ivan Vilela – Disco Paisagens – 1998. 

FAIXA 2 – Chora Viola – Ivan Vilela – Disco Dez Cordas – 2007. 

FAIXA 3 – Pra Matar Saudade de Minas – Ivan Vilela – Disco Paisagens – 1998. 

FAIXA 4 – Catiras – Ivan Vilela – Disco Do Corpo à Raiz – 2009. 

FAIXA 5 – Dona Júdica – Paulo Freire – Disco Rio Abaixo – 1995. 

FAIXA 6 – Menino Peão – Paulo Freire – Disco Rio Abaixo – 1995. 

FAIXA 7 – Receita do Pacto – Paulo Freire – Disco Rio Abaixo – 1995. 

FAIXA 8 – Conselheiro – Paulo Freire – Disco Vai Ouvindo – 2003. 

FAIXA 9 – Conselheiro – Paulo Freire – Disco São Gonçalo – 1997. 

FAIXA 10 – Round Midnight – Paulo Freire – Disco Vai Ouvindo – 2003. 

FAIXA 11 – Alto Grande – Paulo Freire – Disco Alto Grande – 2013. 
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