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Mestres da Viola
Uma viagem musical pelo rio São Francisco - I



Este Catálogo é parte do projeto Mestres da Viola. 
Realizado pela Associação Nacional dos Violeiros do 
Brasil, o projeto tem como principal objetivo registrar o 
saber e fazer artístico de Mestres Violeiros (construtores 
e tocadores de viola) ao longo da Bacia do Rio São 
Francisco através de recolhimento de história oral, 
entrevistas, fotografias e vídeos.  Foram realizadas 
pesquisas em vários municípios em Minas Gerais entre 
os meses de janeiro e Agosto de 2011. Este trabalho é o 
resultado da primeira etapa do projeto que prevê ainda o 
desenvolvimento destas ações em toda  extensão da 
bacia do velho Chico.



Dedicado aos mestres tocadores e foliões, g
religiosidade popular. Pessoas simples e de grande sabedoria,  
guardada e vivida nas rezas, nas folia e batuques, nas danças e
contradanças, na arte de lidar com a terra e na sábia mania de 
escutar a natureza...

uardiães da cultura e da

Comunidade de Taboquinha da Tapera, São Fransico-MG.
Nego Barqueiro e Seu Merim



O Projeto

     Adentrar pelas terras das gerais em busca da viola brasileira 
guardada e vivida por seus mestres – este foi o mote inicial do 
Projeto Mestres da Viola. A equipe percorreu, de Janeiro a Agosto 
de 2011, diversas cidades, vilarejos e pequenas comunidades da 
Região da Bacia do Rio São Francisco, por estradas de terra, 
veredas, córregos, matas, cerrado e sertão, com um objetivo: 
encontrar tocadores e construtores desse instrumento e que são 
referências no universo da cultura popular. Destaca-se de forma 
especial, a riquíssima cultura ligada à tradição das folias de reis, 
das chulas, catiras, mitos e lendas existentes nesta região.
     
    Mas quem são estas referências?  Longe de definições 
fechadas, o projeto visou o registro do saber e fazer artístico de 
tocadores e construtores de viola caipira, que, por sua ação, 
tornaram-se referência em suas comunidades, na perpetuação da 
cultura de viola, e, ao mesmo tempo, detentores e transmissores 
de saberes sobre este instrumento. 
    
      Como se trata de um projeto piloto, suas ações foram focadas 
em algumas cidades onde, por referências de outros violeiros e 
pesquisadores, sabia-se da possibilidade de encontrar artesãos ou 
tocadores “das antigas”. Com articulação de agentes locais e 
referências culturais desta região, buscou-se, entre andanças e 
“perguntações”, calcar no rastro destes mestres. 
    
      Por meio de entrevistas, recolhimento de história oral, 
fotografias e vídeos começou-se a adentrar no saber imaterial da 
viola circunscrito aos seus mestres. E aí, cabe uma consideração – 
o método, o jeito, a forma de se chegar a estas pessoas. As 
entrevistas e encontros se deram de forma lúdica, onde 
gravadores e câmeras pediram licença a conversas ao pé do fogão, 
à boa prosa ao sabor do café com biscoito de forno, passeios pelo 
mato, escuta de histórias e confidências, regados a muitos 
momentos de intimidade e longas cantorias.



A viola e seus mestres

     De origem ibérica, a viola chegou ao Brasil através dos 
portugueses no período colonial; fixou-se então como 
instrumento que agregou valor à formação cultural do povo 
brasileiro, permeando significativamente suas manifestações 
populares.
Encontramos na viola raizes fortemente ligadas ao ambiente 
rural onde destacam-se formas lúdicas de socialização e 
desenvolvimento dos trabalhos rurais. Traduzida em 
musicalidade, estas revelam letras e sonoridades que 
perpassam e descrevem experiências e vivências, revelam 
imaginários e afetos. Foi neste cenário que o Projeto Mestres 
da Viola buscou seus protagonistas - a intenção foi ouvir 
aqueles que detêm ciência de saberes e fazeres relativos à 
viola. No caso dos mestres violeiros, muitos dentre estes são 
responsáveis pela perpetuação de  práticas coletivas como as 
folias de reis, guardas e ternos de congada, que estão 
intrinsecamente ligados a vivências religiosas, espirituais e 
místicas. 
     Por conceito de Mestre da Viola compreendeu-se aqueles 
que têm experiência e conhecimento nos saberes e fazeres 
tradicionais relacionados à viola, seja pelo tocar, pelo 
conhecimento histórico, ou pelo ofício de construir o 
instrumento. Considera-se também a dedicação destes às 
expressões das culturas populares, suas experiências de vida e 
seu reconhecimento na comunidade onde vivem e atuam.
    É importante ressaltar que este documentário ilustra de 
forma inicial uma proposta de mapeamento. Longe de ser uma 
totalidade, ele tem como intenção instigar e descobrir, pelos 
caminhos das Gerais e dos Brasis, tantos outros mestres 
mantenedores das múltiplas facetas da cultura de viola. Há, no 
entanto, experiências que se tornam maiores que o registro: a 
convivência com as pessoas e suas comunidades, a 
descoberta de singularidades e significados para cada detalhe 
do contado, do apresentado, do vivido. Decerto, há muitos 
mestres e mestras a serem ouvidos... 

    O resultado deste trabalho é um começo, um abrir portas, 
um princípio de caminhada, uma vontade de continuar a 
trajetória... E é bonito lembrar que estes rostos, palavras, 
toques e olhares talvez sejam novos para nós, mas que no 
saber e fazer revelam vidas e trajetórias que ultrapassam os 
limites dos nossos Brasis: histórias daqueles que tem por 
Santo Ofício o Amor a Viola.  



Seu Orivaldo
São Sebastião do Oeste, MG.

     Um homem sentado à porta de sua casa, às vezes com as cordas da 

viola... “corda nova... pra ficar bonita...”. Como uma primeira imagem, 

suscita, naquele que chega a sensação de estar encontrando uma 

relação profunda de amor.

     Orivaldo, nasceu em um sítio localizado na fazenda do pai, perto de 

onde vive hoje, com a esposa. Ambos moram na Comunidade dos 

Marimbondos, área rural do município de São Sebastião do Oeste. 

     O dia a dia de Orivaldo  é trabalhar em seu sítio: mexer com as vacas, 

tirar leite, fazer queijo, carpir... Das lembranças da infância lembra do 

pai, da lida com o carro de boi... Traz na memória o ofício de carreador, 

que aprendeu aos oito anos de idade, junto com o plantio da roça. E esse 

último tem muita história...

     Era tradição, nas áreas rurais da região, a realização de tarefas em 

que as pessoas se juntavam para fazer trabalhos coletivos juntos, 

favores uns pelos outros, como juntar para fazer uma capina, roçar uma 

área. Nestas ocasiões o mutirão fazia o que ele chama de “Digitório” 

“Todo mundo fazia isso sabe? Fazia os dimão né? Chamava dimão mas é 

Adigitório,  é  adimão,  é  baguelage,  mutirão, tudo  tinha  esse  nome.”     

“Eu adoro mexer com a viola né? 

Eu acho bão demais...”



     O combinado do adigitório era fazer um trabalho de foram coletiva, 

pago pelo encomendador com um agrado, como um almoço, outros 

favores ou uma diversão E dentre os pagamentos, conta, era muito 

comum a realização de uma festa, um forró; E aí, tocava-se e cantava-se 

o tempo todo, onde ficavam até o amanhecer! 

     Durante os digitórios era muito comum as “cantigas de baguelage”, 

os cantos que eram cantados durante os afazeres da roça. No meio do 

mutirão, os versos eram puxados, e davam força e alegria para a 

realização do trabalho. E dentre afazeres e folias, cantos de baguelage e 

danças do digitório, estava a viola caipira.

Zainha, Seu Orivaldo, Maria Neide e Antônio Tavaris

   Seu Orivaldo conheceu a viola através de um amigo, quando era bem 

jovem.  “ficava um pouco admirado, mas num tinha ainda aquela 

vocação, de pegar a viola e tocar”. O incentivo, veio depois, já mais 

velho, através do irmão... mas depois eu fui, duns anos pra cá, eu tive 

uma incentivação, do meu irmão, que a qual hoje ele é falecido né. Ele 

me disse pra mim comprar uma viola e adquirir tocar a viola né? Que eu 

tinha um donzinho de tocar a viola...” . E tinha mesmo. O instrumento 

que dormiu durante tanto tempo, quando chegou encontrou na mão do 

tocador um desejo de existir e ressoar, um sentimento, que Zainha 

descreve só podendo ser amor pelo instrumento. A esposa conta sobre 

como depois de adquirir a viola o marido passou, a vir, no meio do dia, no 

horário das tarefas do campo, a voltar pra casa, só pra matar as 

saudades e tocar um pouquinho... Orisvaldo fala que essa saudade vem 

da inspiração, que às vezes, no meio do lida aparece... e aí, pode estar no 

pasto, carpindo ou plantando:  é voltar correndo pra casa e tocar o 

sentido! As músicas vão nascendo conforme esta inspiração, ouvidas a 

termo, entre a saudade da viola e a vontade de tocar! Entre suas 

preferências estão os pagodes, quando seus dedos correm pelos braços 

do instrumento, voando! Com a mesma agilidade é fácil notar um 

sorriso, como quem descobre uma preciosidade, despertar no rosto do 

violeiro.



“Quando eu toco a viola eu sinto assim, alegre né! 

Emocionado, porque a gente vem... traz assim alegria 

pra gente... porque a viola é um som dos melhores som 

que eu acho assim, de trazer mais inspiração pra gente, 

de fazer mais bem”. 

     O que se sabe é que se depender de Seu Orivaldo a viola continua 

firme e a despertar muita saudade! Ao pé do fogão à lenha, ele, o 

companheiro de cantoria, Zainha e amigos cantam e recantam suas 

histórias...“Eu quero tocar muita viola ainda né, se Deus não mandar o 

contrário!”. Comentam da saudade dos tempos em que isso era comum 

para todos da comunidade, e que todos se reuniam pra fazer rodas e 

cantigas... tempos remotos, e coisas que hoje “não tem mais isso”.  Mas 

vai saber... Se Seu Orivaldo, pôde depois de tantos anos longe do 

instrumento deixar correr seu dom de tocar viola e fluir com ela de forma 

tão dedicada e apaixonada, quem sabe...

     Quem sabe se a viola guardada dentro de outras lembranças, outras 

casas, outros chãos ainda resistem ao tempo, silenciosas como 

sementes dormentes, a espera de outras rodas, outras cantorias, outras 

baguelages... Quem sabe? Toque Seu Orivaldo... Toque...  E vá 

acordando aos pouquinhos, em cada toque, toda música que existe 

atrás de cada porta, de cada janela, de cada lembrança e sonho que 

acorda quando a vida pede e a viola chama!

Antônio Tavares e seu Orivaldo



Seu Nenzico
Bom Despacho, MG.

“Viola pra mim, sempre toda vida, sempre foi 
uma coisa que eu sempre gostei.”

     “Eu sô violeiro é na catira!” É assim que Francisco Alves Correa, o Seu 
Nenzico já deixa de pronto, logo de início, onde é que o violeiro vive.      
Ele trás consigo a herança de uma comunidade inteira: a riqueza de 
quem nasceu e cresceu na comunidade da Extrema Velha, localizado no 
município de Bom Despacho, Minas Gerais. 

“desde quando me entendi por gente, as 
veiz eu tava dentro de casa e o pessoal 
ia com a folia de reis, eu ficava, doido 
pro meu pai abrir a porta pra mim vê os 
fulião entrá dentro de casa, mas ele.... 
tinha a hora certa, e...os verso certo pra 
poder cantá, pra poder abrir a porta 
né? o meu pai falava:  não, não ta na 
hora de abrir a porta tem que esperar 
eles abrir a ...  abria porta pra eles 
entrava,  pedia esmola, e saía aquilo eu 
fiquei gostano, gostano  .... da... da 
folia de reis (...)”



    Eram sete irmãos, e todos, desde pequenos gostavam de “...tocá 
instrumento e cantá”. O pai “...gostava de mais de catira e ... da folia de 
reis”. Esse gosto era visível; os vizinhos, amigos e antigos moradores da 
Extrema são unânimes ao afirmar: era um exímio sapateador e batedor 
de palma na catira. E essa dedicação se estendia como cuidado para que 
os filhos também aprendessem. Nenzico conta que depois de 20 de 
dezembro chegava da escola e ficavam treinando para a folia de reis. 
Lembra das palavras do pai, afetuoso com a folia...“fulia de reis envem aí, 
fulia de reis envem aí...nóis sabia que tinha festa... do dia 24 de 
dezembro até o dia 6 de janeiro nosso serviço era só mesmo ajudá na 
fulia de reis”.

     Lembra da primeira viola que pegou: foi a viola de Queluz, uma viola 
que pedia, todos os anos, pra trocar as de cravelha...E foi nessa viola que 
Nenzico “Queluziu”  ser violeiro. Ainda criança, enquanto os mais velhos, 
tiravam um tempo pra fazer um cigarro de palha, deixavam a viola na sua 
mão, segundo ele, pra fazerem graça. Mas a graça surpreendeu, porque 
o menino, que começou a tocar e dançar por brincadeira, começou do 
escondido, a tirar mais som do que achavam que ia sair. Não deu em 
outra: começou também a sair tocando e dançando com os catireiros e 
foliões. João Augusto Carvalho, o Tio João, era tocador de viola pra 
dançar catira e tocador da folia de reis. Foi com ele, que mais ou menos 
aos quinze anos, ia pras casas dos fazendeiros que tinham assoalho e 
dançavam todos juntos, foliões e catireiros. 

Seu Nenzico e Tarciso, companheiro de cantoria e catira



     E Nenzico assume... “dessa época pra cá eu... gostei muito e gosto 
até hoje”. Gosto que ele tem prazer de mostrar... além de tocador na 
catira, ele tem em si, junto com outros moradores da Extrema um 
relicário de artes, que inclui danças de sala, cantos de trabalho e uma 
arte de cantar a sete vozes, que fascina ao que ouve, pela sonoridade 
única e pela força que chama o som dos ancestrais. As palmas que 
Nenzico tira da catira e ressoam na viola, cabem muito bem, como 
agradecimento contínuo aos ancestrais que, com muita honra, lhe 
perpetuam a sabedoria do aprendido e permitem cotidianamente a este 
mestre dançar a dança da vida ao som do tecer de sua arte. 



João Rodrigues 
Pirapora, MG. 

                “Cê vai ter que bater é viola. Deixa a caixa pra traz...

 E foi aí que eu segui”

      Nascido no município de Várzea da Palma, João Rodrigues tem muito 

chão e água pra contar...  Crescido com a mãe e o padrasto, aos 14 anos 

saiu de casa a procura de trabalho, e dali nunca mais voltou... rodou 

terra...  Nas suas lembranças o primeiro ofício: trabalhar na carvoeira. 

Mas os madeixos tinham na vida outro tecer pra seu João... aquela, que 

muitas vezes ele viu virar carvão, foi também o que o destino lhe deu 

como missão: cantar a madeira guardada nos braços e bojo de uma viola.

      

      Morador de Pirapora há mais de quinze anos, seu João vive com sua 

companheira e dois filhos, alem de um neto. No dia a dia tem por ofício a 

dura lida como carroceiro, de onde tira o sustento da familia. Mas quando 

se fala de função, ele é categórico: “A romaria é uma missão”. Sim, porque 

não foi algo escolhido: foi dado pelo divino. Apelidado carinhosamente 

dentro da folia como “Boca de Sino”, João chamava atenção pela 

expressão como cantava: a boca aberta, o canto expressivo e forte, era 

mesmo (e é) um grande sino badalando! E aí, não deu outra:  Ele que saía 

de guia, batendo na caixa, foi marcado pelos primos: cismaram que ele 

tinha que tocar era viola... cisma tão forte que ele aceitou a função. 



      Embaixador da folia do Sr. Bom Jesus da Lapa, de São Sebastião e de 

Santo Reis, o tocador conta que é lá que ele “ Cumpre sua missão e a dos 

devedores”. Cantando e  tocando sua viola nas romarias e folias de cada 

um destes santos, João conta que se paga a penitência dos foliões,  mas 

sobretudo as promessas dos devedores. As orações pedidas, as 

intenções guardadas, o justo devido ao céu pelo dia a dia é pago na folia 

pelo devoto. João, o folião, o embaixador, o tocador tem na folia essa 

função: ao tocar e cantar, ele liga o devedor ao céu, e o permite quitar 

sua demanda.  “Nós fazemos a penitência pra ele”. E não há meio termo 

em relação as ordem dos cantos, as datas ou a história cantada. Estes 

vem de boca em boca, canto em canto, desde tempos bíblicos... O 

mestre deixa claro: “a tabela certa é da escritura sagrada. 

      Entre uma romaria e outra, de casa em casa, levando o som da viola 

e seu canto devoto, João surpreende dançando e tocando o goiano. 

Brincadeira pra agradar os devotos, o goiano é um momento em que 

com ritmo mais acelerado os romeiros dançam e sapateiam ao toque da 

viola, violão, pandeiro e caixa.  “ Diversão né... na hora que a gente tá 

meio desconstragindo a gente pega na viola e começa a disfarça 
né?”  E nesse quesito, seu João tira de letra!  A viola sai da posição 
convencional, tocada junto ao peito, e dança, gira no ar, volteia, 
junto ao dançador. No goiano ele esbanja maestria. O ritmo e a 
cadência, a força e a alegria saltam aos olhos de quem o vê. A viola 
se transforma, se percussiona. Ao final de cada apresentação, a 
viola repousa, rainha, num gesto de gratidão e reverência, sobre a 
cabeça do tocador... “Gosto de ser alegre e gosto de ser humilde. A 
humanidade né, nós somos uns pelos outros... Devemo ser alegre. 
Tristeza  pra que né? Num adianta né?” Sabedoria de mestre... 

... quando se canta

uma romaria,

é palavra da escritura. 

Folia de Bom Jesus da Lapa, Pirapora, MG.



      E como o rio, seu João segue o curso, rumo a outra moradia, tocando 

e fazendo a viola dançar no ar, abrindo outras paragens... Segue 

cantando e tocando a permissão, o anúncio. No verso ele se achega, 

pede licença... 

      “Senhor Bom Jesus da Lapa, Sr bom Jesus da lapa. Venho aqui lhe 

visitar...venho aqui lhe visitar...”. Se ele lhe pede visitar, com certeza, esse 

divino também visita o violeiro. E há de ser assim... salta de João uma 

alegria que contagia, que faz a gente se confundir de onde começa o 

tocador e a viola, o divino e o pagador...  Viola e violeiro são um corpo só.  

E pode por fé, porque o dedo de Deus toca nos de João. Das mãos e dos 

pés!





Seu Domingos e Zé Preto
Comunidade do Tamanduá - Saõ Francisco, MG.

     Sentados na sala da casa, os dois tocadores conversam, se entretêm. Os 

causos de um encontram vazão nas histórias do outro. Em comum, além de 

serem filhos São Franciscanos, os violeiros Seu Domingos e Zé Preto  

representam toda uma tradição da viola caipira, passada de geração a geração. 

São pilares nas folias, nos cantos, na tradição e no toque da Santa Viola Caipira.

     Nascido em taboquinha da Tapera, municipio de São Francisco, Minas 

Gerais, Domingos Correa começou cedo na lida do campo: ia pra roça ajudar o 

pai no serviço do plantio, cuidado e colheita, ofício que mantém até hoje. Os 

olhos brilham quando ele lembra das “rodas de relá mandioca”, quando todos, 

enquanto ralavam a mandioca, iam cantando. 

    

     “Tinha uma tal de roda de rela mandioca, incostava todo mundo ali pra réla 

mandioca, e cantano... relá mandioca cantano... A diversão nossa era essa.”

     Junto a lembrança, a música, sai suave e serena, com a voz aguda e leve do 

cantador. Mas não era só roda de mandioca que Seu Domingos volteava não...  

também cedo Seu Domingos começou na viola. Filho de pai folião, aos dez 

anos,  já seguia na função, herdando  o toque da viola, saindo na folia junto 

com seus  onze irmãos – um terno só de irmãos! Ele, canhoto, explica que sobre 

o instrumento: como a viola era instrumento compartilhado, não podia trocar 

as cordas. Teve que aprender a tocá-la de “cabeça pra baixo”. 



“Ia pro serviço , de tardinha eu chegava,  tomava banho e 

era a hora de quebrar a unha e ir pra viola e aí to até hoje... 

mas ficou veio nós num guentô as ponta mais não... agora é 

viola mesmo.. . Viola enxada e machado, enxadão.E 

amizade c'um Deus e todo mundo.”

      Essa amizade com a viola 

tem história... lembra que aos 

oito anos já acompanhava as 

folias, carregando a  viola do pai. 

Nessas idas e vindas, o menino, 

matreiro, pegava a viola 

escondida, e entre um arranho e 

outro aprendeu os toques .  

Quando deram por conta, já era 

tocador, e dos bãos! E olha que 

isso dava trabalho... pegar na 

viola, só nas horas devidas... Seu 

Domingos lembra como o pai era 

cuidadoso em só deixar pegarem 

a viola depois do serviço 

cumprido... 

   Zé Preto nasceu na comunidade de Ribeirão, município de São 

Francisco, Minas Gerais. Vive e mora na comunidade de Tamanduá, 

Município de Luislândia, Minas Gerais. Atualmente seu Zé trabalha na  

agricultura e na lida com gado. “negoço meu é na roça mesmo... é braçal 

mesmo... é no machado e na foice, no machado...é o que rola cum nós 

aqui”...

     Filho de Cipriano Barqueiro, Zé Preto exerceu também, ao longo de 

muitos anos a profissão aprendida com o pai - trabalhou como vaqueiro 

por 36 anos, recheados de causos pra contar. Mas uma coisa era sagrada: 

tocar a viola todo santo dia. 



     Mas afora essa exigência, a casa de Seu Domingos era uma festa. Ele 

narra minunciosamente os instrumentos, o encontro dos irmãos, das 

cantorias que faziam. “Lá em casa tinha tudo. Tinha viola, tinha rebeca, tinha 

caixa, tinha geroma, tinha pandeiro,tinha tudo. Quando eu nós era 

mucho.quando era de noite cada um pegava uma coisa daquela ali, era uma 

festa.”  

     Zé Preto também não fica pra 

trás... crescido também num berço 

de tocadores, aprendeu a tocar 

sanfona, rabeca, viola, violão e 

instrumentos de percussão. E 

chama atenção: “nunca ninguém 

me insinou, nem nada.Ninguém 

nunca botô as mãos nos meu dedo 

pra eu aprendê a toca nada... Nem 

sonfona, nem rebeca, nem viola 

nem violão. Minha cabeça mesmo”. 

Cabeça... e coração...

     Seu Domingos conta como o 

encontro dos tocadores era a maior 

atração. Não havia televisão ou 

outras distrações... o que tinham 

era “um radin de pilha que tinha dia 

que nem falá ele não queria”. Mas 

nem fazia falta... Porque do lado do 

aparelhinho estava os violeiros e 

seus cumpanheiros, entre toques 

distrinchados de cor, como as Jaca, 

Liduvina, etc. 

“eu aprendi toca viola já 

herdano do pai. Ele era 

folião, tinha a viola dele. 

Quer dizer, ele só era 

exigente de nóis pega na 

viola dele quando era 

pra ir pro serviço. Se for 

pra ir pra ir pro serviço 

ele num deixava pegar 

na viola dele não, era 

pra ir pra roça...” 



     Ao longo dos anos Seu Domingos 

conta que o destino foi levando cada 

um pra um lado, e que por fim, só ele 

continuou com o terno. Na fala, a 

firmeza ...“nunca abandonei, tô até 

hoje”. Como ele mesmo diz, ele 

peguou a “causa, evem rompendo”. 

Dentre os questionamentos de Seu 

Domingos, a pergunta de se vai ficar 

alguém pra além dele, pra continuar a 

função... Zé Preto, cumpanheiro  não 

titubeia na resposta: “mar num é 

assim. Cê tem que ter paciência que lá 

fora cê sabe... eu isso aí eu já to cum 

sessenta e treis anos anos inda to 

querendo pegar muita boiada pela 

frente cum viola...”  . E com a viola na 

mão, passeando pelo seu braço, dá 

um ensinamento que vale desde pra 

violeiro das antigas como pra quem 

vai começando na viola...

“Gostoso demais! Cê lembra dum 

trem aqui, cê sabe que cê vai dar 

conta! Vai aqui cê sabe... vai embora 

na corda né. Vem aqui cê dá conta. 

Tudo tudo na vida cê dá conta”. 

      E juntos, os dois dão conta de 

muita coisa... Cantam suas cantigas, 

tocam suas folias. Da tradição oral. É 

por isso que Seu Domingos e Zé Preto, 

foliões de ternos diferentes se sentem 

tão em casa com os cantos, em 

comum. Algo sobressai como uma 

raiz, que no caso deles, parece ter um 

entroncamento mais próximo...

      Banhados pelo rio, ambos são 

como corredeiras para o São 

Francisco, a jorrar trajetórias, 

caminhos, dias e noites, traçados sob 

a mesma terra.

     A musicalidade de um 

adentra o construído pelo 

outro. O rio torna-se muitos, 

e mostra, que para além de 

suas águas, ele também se 

tece e alimenta do canto e 

tocar dos homens, que à sua 

margem plantam seus dias e 

suas  promessas .  Seu 

Domingos e Zé Preto são 

Velhos Chicos encarnados, 

cantadores griôs, tocadores 

água. São a sabedoria da 

v io la  ca ip i ra  que de  

pequenino vingou, ouvida 

dos “de antes”, daqueles que 

também já sabiam... desde 

longe... são a seiva, o fruto 



Seu Raimundo
Comunidade de Taboquinha da Tapera, São Francisco MG

     Nascido e criado em Taboquinha da Tepera,  Seu Raimundo é 
violeiro, folião, construtor e tocador de rabeca e viola. Um mestre na 
arte fazer instrumentos musicais.  Aprendeu desde cedo conhecer e 
trabalhar com a madeira e no meio do mato, ele identifica cada uma 
delas, o tempo certo, e para que serve. Ofício que aprendeu com outro 
Mestre, tratado por Seu Martin. No início aprendeu a fazer casa de 
curral, casa de morada como ele costuma dizer, tenda de farinha e sua 
especialidade: Caro de boi. Ao longo dos seus oitenta anos, já construiu 
muitos, até perdeu a conta, mas garante que foi mais de oitenta. Um 
serviço que ele considera pesado e que já evita de fazer por conta de sua 
idade. 

      Os primeiros que fez foi  Seu Martin que forneceu as medias certas, 
depois foi se aperfeiçoando em fazer carros de boi, o que ele reconhece 
como sendo um de seus maiores gostos na madeira.

“...Vi que tava ficando difícil de trabalhar com mais pesada
 invente foi de fazer viola e rabeca.”



     A Viola e a rebeca seu Raimundo aprendeu sozinho, desde de quando 
inventou de fazer a primeira. “...Nunca tive professor que me ensinasse , 
foi feita tirado de minha idéia mesmo”. Depois ele foi aperfeiçoando a 
fazer seus instrumentos, ai foram muitas violas e rabecas. Hoje seu 
Raimundo recebe encomendas até de outros estados.

...Nunca tive professor que me ensinasse , 
foi feita tirado de minha idéia mesmo”.

Carro de boi (carretão), construido por seu Raimundo



     Seu Raimundo e tirador de folia da Reis, São Sebastião, Bom Jesus da 
Lapa,  Folia do Divino, folia de São José, e um exímio tocador de viola, 
executa com perfeição e sabedoria os toque de lundus, ihuma e ludovina, 
todos na mesma viola que construiu. Canta com expressão e sentimento 
religioso as folias e benditos, acompanhado pelo singular e profundo som 
da rabeca tocada por Seu Manoel Francisco, que também mora na 
mesma comunidade e é guia de folia. Cada folia tocada e cantada por 
eles é uma reza, uma prece, um canto de louvor ao Divino.

     À tarde, quando o sol cai, é possível ouvir ao fundo, na estrada de 
terra em frente à casa de Seu Raimundo, o som do carro de boi que 
passa, cantando todo o trecho... parece honrado, com o ressoar de seu 
criador, que ao tocar sua viola permite ao passante que ali se encontre 
perder de vista o tempo e tornar-se um sagrado... E o carro que canta, 
trás a sensação de que toda criação agradece... um sertão que em cada 
parte repete em sua musicalidade a sabedoria que Seu Raimundo fala, 
ao olhar o carro... “Tudo canta. Já sai do lugar cantano, é o que nós faz”.   
Nesse correr, a madeira, o carro de boi, as violas, as rabecas, os passos 
de quem passa, sutilmente vão, enquanto o mestre toca, compondo um 
cenário vivo, um relicário de grande sertão, que por suas veredas 
ressoam dia e noite, noite e dia... tudo canta, tudo canta, tudo canta...



ANVB
ASSOCIAÇÃO NASCIONAL DOS VIOLEIROS DO BRASIL
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