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1 Licenciado em Música, pós-graduando em Música, FAVENI 

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO DA VIOLA-DE-

COCHO NO SÉCULO XXI: DO POPULAR AO ERUDITO 

Joel Carvalho De Amorim1 

RESUMO 

Este trabalho visa trazer reflexões sobre a atuação da viola-de-cocho no século XXI, do popular ao erudito, a partir 

de um estudo sistemático referente ao seu uso nos dias atuais. Foram utilizadas entrevistas com artesãos e músicos 

da área e análise de documentos, sendo possível verificar as questões de pesquisa, processo de fabricação, 

utilização e o procedimento de ensino através deste instrumento. A viola-de-cocho, no presente século, vem 

ganhado status na sociedade, entretanto esse crescimento é pequeno e precisa ser ampliado tanto no incentivo da 

fabricação como no uso musical, não somente na prática cultural como o cururu e siriri, mas em outros estilos 

musicais. 

 

Palavras-Chave: Reflexões, Viola-de-Cocho, Século XXI.   

 

1- INTRODUÇÃO 

A viola-de-cocho, é um instrumento de profunda musicalidade, devido ao timbre e 

intensidade sonora (ANDRADE, 1981, p.33), podendo atuar em diversas situações musicais. 

Entretanto a maior parte da população somente a conhece associada as práticas da cultura mato-

grossense do cururu e siriri, e procuram adquiri-la para decoração ou presentear conhecidos. O 

tema proposto neste trabalho sugere uma reflexão referente a atuação da viola-de-cocho no 

século XXI, do popular ao erudito, e tem como objetivo o estudo sistemático deste instrumento, 

trazendo novas perspectivas para o uso.  

Este trabalho se enquadra em pesquisa bibliográfica com nível exploratório, que visa 

maior familiaridade com o problema para torná-lo explícito ou para construir hipóteses. 

Envolve além do levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiverem experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 

2002, p 41). 

O primeiro tópico a ser apresentado no desenvolvimento traz a origem e história da 

viola-de-cocho. O segundo tópico descreve a viola-de-cocho em três aspectos de sua utilização: 

o tradicional (cururu e siriri), o instrumental e no artesanato, já o terceiro e último tópico 

apresenta a viola-de-cocho no processo de ensino e aprendizado, e a importância das propostas 

que surgiram para o ensino musical através do instrumento, realizadas na Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT) em 1993, na direção do professor Abel Santos, que motivaram a 

criação de projetos voltados ao ensino musical através da viola-de-cocho. 



 

2 – DESENVOLVIMENTO 

2.1 RELATO HISTÓRICO DA ORIGEM DA VIOLA-DE-COCHO 

O primeiro instrumento de cordas divulgado no Brasil pelos portugueses foi a viola no 

século XVI, sendo essa a época do auge da viola em Portugal que se tornou indispensável nas 

romarias, arraiais e bailaricos (ANJOS  FILHO, 2002, p. 160). A origem da viola-de-cocho em 

Mato Grosso segundo o conhecimento popular “[...] se deu quando um artesão, fabricante de 

canoas, colheres de pau, gamelas e outros utensílios de madeira, residente na beira do rio 

Cuiabá, certo dia viu uma embarcação atracar próximo à sua casa” (ANJOS FILHO, 2002, 

p.67). A história conta que um homem viera até a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá 

procurando emprego, e se identificou a princípio como sendo de origem paraguaia trazendo 

consigo um instrumento de cordas curioso e logo que desembarcou, começou a bater no 

instrumento produzindo um som peculiar jamais ouvido pelo artesão. Desde então o artesão se 

apaixonou por esse instrumento, mas que foi embora junto com aquele homem. Então, teve a 

ideia de fabricar um objeto semelhante ao que visualizou a partir da figura que estava em sua 

memória. Após pesquisas ao seu redor, encontrou uma madeira macia geralmente utilizada no 

formato de um cocho, o qual levava alimento aos animais, e começou a construir com 

ferramentas rústicas, um cocho de madeira macia dando o formato de uma viola (ANJOS 

FILHO, 2002, p 67). 

 

2.1.1 Processo De Fabricação 

A viola-de-cocho é feita de um tronco de madeira inteiriça, que através da técnica de 

escavação se faz o cocho. Após a escavação se coloca o tampo, em seguida, as partes que 

caracterizam o instrumento musical, como cavalete, espelho, paiêta, rastilho e cravelhas 

(IPHAN, 2009, p. 21). 

O artesão entrevistado Venceslau Miguel de Moraes, destacou que a produção da viola 

é totalmente artesanal e cada artesão tem sua particularidade na confecção do instrumento 

deixando sua marca registrada. Essa marca é determinada por uma pequena variação no visual 

do instrumento, que serve para diferenciar um artesão do outro. Em média, as violas-de-cocho 

medem cerca de 70cm de comprimento e 25cm de largura, com 10cm de altura na caixa de 

ressonância. Algumas possuem um pequeno furo circular no tampo, de meio a um centímetro 
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de diâmetro; outras são totalmente fechadas, o que não compromete a sonoridade (IPHAN, 

2009, p. 21).  

A ximbuva e o sarã-de-leite são as madeiras mais utilizadas para a fabricação do corpo 

da viola, para o espelho, cravelhas e pestanas são utilizados o cedro, o mogno e a aroeira; para 

o tampo utiliza-se a raiz de figueira e a teca. Atualmente utiliza-se cola branca para colar o 

tampo ao corpo, porém, os primeiros artesões costumavam utilizar a batata de sumbaré (uma 

erva), ou ainda o grude, feito à base de bexiga natatória de piranha, a “poca” de piranha 

(IPHAN, 2009, p. 22). 

Quanto à afinação, 

[...] A viola de cocho possui sempre cinco ordens de cordas. Pode apresentar-

se com cinco cordas singelas ou com quatro cordas singelas e mais um par de 

cordas afinadas em oitava na terceira ordem. As suas cinco cordas são 

denominadas prima, contra, corda do meio, canotio e resposta, sendo 

afinadas de dois modos distintos: canotio solto e canotio preso. A afinação 

das cordas, de baixo para cima, nas modalidades canotio solto e canotio preso 

são, respectivamente lá-mi-silá- ré e lá-mi-si-sol-ré. (BRASIL, 2009, p. 22 e 

23). 

A afinação da viola é tradicionalmente feita de ouvido, ou seja, não sendo utilizado 

nenhum outro tipo de instrumento ou diapasão como referência sonora. A segunda corda de 

uma viola é a que serve de referência para a afinação de todas as violas (IPHAN, 2009, p. 23). 

Em sua maioria, os fabricantes são pessoas idosas do sexo masculino, conservando as técnicas 

de fabricação herdada pelos pais ou parentes próximos. Como exemplo, o Sr. Venceslau Miguel 

de Moares, artesão entrevistado, que aprendeu a fabricação com um tio quando tinha 17 anos 

de idade, e desde então conserva o modo artesanal de se fazer a viola-de-cocho. Há pouca 

procura do aprendizado por outras pessoas, principalmente os jovens, tendo uma mão-de-obra 

cada vez mais escassa, devido sua forma de fabricação apresentar algumas dificuldades, como 

encontrar a madeira, ser um processo rústico e pesado de trabalho, e ser um processo demorado. 

Há um pequeno incentivo do governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de 

Cultura, na realização de oficinas de confecção da viola-de-cocho, onde é ensinado o ofício, no 

objetivo de jovens se interessarem pela fabricação. 

Além de ser um patrimônio, a fabricação pode ser considerada como uma fonte de renda, 

pois nos dias atuais, para se adquirir uma viola de cocho, é necessário desembolsar praticamente 

duzentos e cinqüenta reais. “Os preços podem variar muito e dependem do comprador” 

(VIANNA, 2005, p. 57).  



2Professor Mestre e leciona História da Música na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
também é músico compositor. 
3Graduado em Educação Artística com habilitação em Música pela UFMT, na especialização em 
Antropologia cultural desenvolveu projeto de pesquisa com a viola-de-cocho intitulado “Da nascente 
ao rio abaixo. 

2.2 UTILIZAÇÃO DA VIOLA-DE-COCHO 

 O processo de utilização da viola-de-cocho refere-se à tradição cultura mato-grossense, 

na música instrumental e no artesanato. Tradicionalmente se utiliza o instrumento nas festas 

religiosas, no cururu e siriri, e na festa de São Gonçalo. No instrumental pode ser utilizada de 

acordo com os conhecimentos musicais adquiridos, tanto teóricos como práticos, onde o músico 

toca vários estilos musicais. Conforme apresentado no Dossiê Iphan (IPHAN, 2009, p. 49), 

além de ser utilizada em manifestações culturais, a viola-de-cocho vem conquistando novos 

espaços e o interesse de músicos se expande pela aplicação do instrumento em músicas 

populares e até sua utilização na orquestra de Câmara do Estado de Mato Grosso. 

 

2.2.1. Na tradição cultural 

 O Cururu é uma manifestação realizada predominantemente por homens sendo uma 

invenção jesuíta para efeitos catequéticos, totalmente isenta de excitação sexual. A prática do 

cururu em Mato Grosso: 

[...] requer no mínimo dois cantores do sexo masculino: um tocando uma viola 

de cocho e um tocando um pequeno reco-reco feito de bambu, denominado 

Ganzá. Normalmente um grupo de cururueiros conta com mais de dois 

integrantes e assim ocorre o fato de estarem presentes mais do que uma viola 

ou ganzá (ANJOS FILHO, 2002, p.86). 

 O Siriri difere do cururu, pois há participação de um número maior de pessoas não sendo 

exclusividade dos homens, tendo a inclusão de dançarinos e dançarinas. É um tipo de canção 

de forma responsorial, na qual a primeira parte é entoada apenas pelos tocadores da viola, ganzá 

e mocho (banco de madeira sem encosto revestido de couro, percutido com dois bastões de 

madeira) seguidos pelos dançarinos e dançarinos que respondem cantando a segunda parte da 

canção (ANJOS FILHO, 2002, p 88). 

 

2.2.2. No instrumental 

 A viola-de-cocho instrumental vem ganhando reconhecimento especialmente na área 

acadêmica através de estudos e pesquisas. Os nomes de maior prestígio que utilizam a viola 

profissionalmente na música instrumental em Cuiabá-MT são: Abel Santos2 e Daniel de Paula3. 
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Os mesmos possuem CDs gravados e publicações referentes ao estudo do instrumento. 

Iniciaram suas pesquisas referente a viola-de-cocho na academia, dando os primeiros passos 

para o uso instrumental. Segundo Abel Santos (1993), a viola-de-cocho pode ser equiparada a 

um violão comum na forma de se tocar, mas não se pode negar o fato de possuir limitações 

devidas suas características primitivas.  

 No que se refere às criações musicais na década de 80 até os dias atuais, concernente 

aos tocadores tradicionais, as músicas não seguem padrões referente às estruturas básicas de 

composição. O processo de tocar se dá apenas em duas ou três posições, variando o ritmo 

quando necessário.  Quem convivia com a viola-de-cocho não tinha especialização em música 

erudita, criava-se a música de forma intuitiva sem dar nome as notas e classificar os acordes, 

sem preocupação de regras de harmonia e contraponto (ANDRADE, 1981, p 18). A afinação 

utilizada na música instrumental varia de músico para músico.  

 O professor e músico Abel Santos, após experimentar diversas afinações na época da 

sua pesquisa, optou por utilizar a afinação da viola-de-cocho semelhante ao do alaúde registrado 

no livro de Julieta de Andrade “sol – dó – fá – lá – ré”, “[...] promovi o aumento de tensão das 

cordas típicas da viola-de-cocho (nylon de pesca) afinando no diapasão, mas hoje utiliza 

diversas afinações” (SANTOS, 1993, p. 32). Daniel de Paula relata que sua afinação é a mesma 

utilizada pelo professor Abel, utilizando apenas a quinta corda com a tensão igual ao do violão. 

 Nesse padrão instrumental se aumenta dois pontos referentes ao padrão utilizado no 

acompanhar do cururu e siriri, que normalmente é de dois e três pontos, e esse aumento 

possibilitou a realização de novos acordes e também uma extensão melódica maior. 

A mudança na afinação da viola não interfere na estrutura física do 

instrumento, e que na visão dos cururueiros tradicionais e artesões como o 

saudoso mestre Caetano, viam-no apenas como instrumento de 

acompanhamento da tradição cultural e que não seria útil em nenhuma outra 

ocasião (SANTOS, 2013, p. 8). 

 A afirmação que o instrumento não seria útil em nenhuma outra ocasião é entendida 

pela falta de conhecimento musical dos artesãos, pois o aprendizado é ensinado de “ouvido”, e 

aprendem a fazer apenas três posições (acordes), para acompanhar o cururu, o siriri, sem 

nenhum conhecimento de harmonia e ritmo, tendo um só objetivo: acompanhar no tocante da 

tradição cultural mato-grossense. Tocar viola-de-cocho não é profissão, e sim um dom que a 

pessoa possui e desenvolve com a prática do instrumento (ANDRADE, 1981, p18). 
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 O uso da viola-de-cocho na prática instrumental ainda é minoritário, e ao consultar os 

registros discográficos, são poucos os que utilizam o instrumento profissionalmente.  A prática 

instrumental exige certo domínio do instrumento, e quando se quer tocar outros estilos musicais, 

é preciso adaptar a música para a viola-de-cocho através de arranjos, utilizando a afinação 

semelhante o alaúde, “sol – dó – fá – lá – ré”, anteriormente relatado acima.  

 Existem dois trabalhos de pesquisa que originaram a gravação de CDs instrumentais: o 

primeiro é o cd “Uma Melodia Histórica” de Abel Santos. Esse cd é o resultado de uma pesquisa 

que busca as raízes da viola-de-cocho, no qual apresenta o cururu, siriri e outros ritmos que 

influenciaram na formação da cultura tradicional Mato-grossense, além de apresentar novas 

composições inéditas. O segundo cd é “Lufada em Viola-de-Cocho” de Daniel de Paula, 

resultado de vários anos de pesquisa, oportunizando o desenvolvimento de seu primeiro CD 

instrumental, onde apresenta grandes obras de sua autoria ao som da viola-de-cocho. 

 O artesão entrevistado Alcides Ribeiro dos Santos diz que a pessoa que apresenta a 

viola-de-cocho no estilo instrumental está sendo bem procurada pelas instituições 

governamentais e outras instituições privadas, pois são poucos que realizam essa prática “de 

tocar instrumental” em Cuiabá. “Tem gente que vem aqui em casa procurar quem toca o hino 

nacional na viola-de-cocho e isso vem acontecendo freqüentemente” (SANTOS, 2013, p. 9). 

 A Orquestra de Câmara do Estado de Mato Grosso tem como objetivo descentralizar o 

acesso a bens culturais e aproximar a sociedade da música de concerto utilizando a viola em 

seu repertório, através da união da música popular e da música clássica (CARVALHO, 2006, 

p. 5). A orquestra sempre tem convidados especiais de outros estados participando das 

temporadas realizadas durante o ano, e um dos ícones que sempre prestigia a viola-de-cocho é 

Roberto Corrêia (Figura 1). O músico tem livros publicados relacionando o instrumento de 

Mato Grosso (CORRÊIA, 2000). 
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Figura 1 – Concerto da Orquestra de Câmara de Mato Grosso. Ao centro, Roberto Corrêia realizando 

um solo com a viola-de-cocho em 2012. 

O músico entrevistado Sidney Duarte, integrante da orquestra no naipe de viola-de-

cocho, relata que não participa de todas as apresentações, pois depende do repertório proposto 

para a temporada de apresentações do ano. Os próprios tocadores de viola-de-cocho que 

escrevem os arranjos, e a afinação varia muito dependendo da peça. Ele vê a viola-de-cocho na 

orquestra de câmara como “inusitada”, sendo a única do mundo a utilizar o instrumento em suas 

apresentações. Para ingressar na orquestra como músico de viola-de-cocho, não depende de 

processo seletivo, apenas do convite do maestro. 

 

2.2.3. No artesanato 

A viola-de-cocho, conhecida como um patrimônio cultural, normalmente é adquirida 

como uma lembrança, e se transforma em objeto de adorno de paredes (SANTOS, 1993, p 101). 

A utilização no artesanato vem aumentando, o artesão entrevistado Sr. Alcides Ribeiro Santos 

relata que há uma demanda muito grande de encomendas para fins decorativos e artesanais, ele 

fabrica miniaturas de viola-de-cocho (Figura 2A) para eventos públicos e para feiras de 

artesanato visando o comércio turístico. Essa utilização pode ser um ponto positivo sobre a 

perspectiva de divulgação da imagem cultural da viola-de-cocho para outros lugares, e ao 

mesmo tempo negativo, porque passa se conhecer superficialmente, esquecendo de seu valor 

quanto instrumento musical. 

A produção de brindes para empresas e instituições, compradores de outros estados até 

mesmo de via internacional vem se tornando cada vez mais freqüente (VIANNA, 2005, p 57). 

Outra forma de divulgação da viola-de-cocho é a construção de esculturas pequenas e grandes. 

Na rotatória do bairro Recanto dos Pássaros e Jardim Imperial (Cuiabá-MT), é possível 
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encontrar uma bela escultura apresentando o formato de uma viola-de-cocho gigante, três 

cururueiros e um casal de dançarinos de siriri, que homenageiam a cultura local (Figura 2B). 

 

Figura 2: A) Miniaturas de viola-de-cocho; B) escultura de cururueiro tocando a viola-de-cocho (a 

frente) e viola-de-cocho (atrás) na rotatória dos bairros Recanto dos Pássaros e Jardim Imperial (Cuiabá-

MT), assinada pelo artista plástico Frede Fogaça. 

2.3 ENSINO DA VIOLA-DE-COCHO 

2.3.1 Projetos de incentivo ao ensino musical na viola-de-cocho 

Com a expansão territorial em Mato Grosso nas décadas de 70 a 90, e o aumento da 

população através da constante migração, o estado viu-se em pleno desenvolvimento social e 

tecnológico que surgiu principalmente em Cuiabá. As migrações trouxeram novas tendências 

musicais para o estado e houve então um choque cultural, devido aos ritmos modernos e 

instrumentos eletrônicos nunca vistos pelos cuiabanos. Os jovens foram os principais afetados 

à frente dessa nova tendência contemporânea, e desonrava a cultura primitiva de seus 

antepassados (ANJOS FILHO, 2002, p 99). Nesse período a viola-de-cocho começou a 

desaparecer e a se tornar cada vez mais um adorno de paredes, sendo gradativamente substituída 

pelos instrumentos personalizados e requintados que surgiram no Estado, como por exemplo, 

as novas e possantes guitarras e violões eletrônicos (ANJOS FILHO, 2002, p 100). 

Ao perceber que a viola-de-cocho estava em desuso em Cuiabá, a Associação Cuiabana 

Cultural através de seu Projeto “Muxirum Cuiabano”, convidou o professor Abel Santos para 

idealizar um projeto que viesse resgatar a viola-de-cocho na vida cotidiana do povo cuiabano, 

não somente como um instrumento de parede, mas com um “poderoso” instrumento musical. 

Surgiu então o “Projeto Viola-de-cocho – Da sensibilização ao Resgate da Cultura Popular”, 

registrado na UFMT. O projeto pretendia possibilitar a utilização do instrumento em outros 

estilos musicais (ANJOS FILHO, 2002, p 101). 

A partir do projeto, houve a criação do Método “Viola-de-Cocho, Novas Perspectivas” 

publicado pela Editora Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso (EDUFMT) em 
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1993, dividido em cinco partes: 1) a história da viola-de-cocho; 2) a pesquisa realizada; 3) o 

método de ensino de viola-de-cocho; 4) repertório musical regional; e 5) a importância para o 

currículo escolar, tendo em vista a reintegração ao cotidiano das pessoas, e utilização da viola-

de-cocho como um instrumento de musicalização (SANTOS, 1993, p 101). Além disso, houve 

também a divulgação do instrumento na comunidade cuiabana. O CD Muvutisimim de 1993 

surge propondo a musicalização a partir do instrumento. 

 

2.3.2 Musicalização através da viola-de-cocho 

O projeto realizado pelo professor Abel na UFMT influenciou o aluno Tomaz Flaviano, 

filho e neto de cururueiros, que antes de ingressar na área acadêmica não via a viola-de-cocho 

como instrumento de musicalidade para o ensino didático, e ao perceber a importância, deu 

seguimento a essa ideologia e criou outro projeto chamado “Musicalização para crianças através 

da Viola-de-cocho”, que acompanhava o professor Abel no projeto anterior, e que vem 

desenvolvendo a prática musical no instrumento até os dias atuais. 

O projeto é realizado na escola Municipal Francisco Pedroso, sendo desenvolvido como 

projeto piloto, e visa à difusão para outras intuições escolares do Estado. Sua didática estabelece 

um padrão formal18 de ensino, onde são ensinados todos os princípios básicos de musicalização, 

que ao mesmo tempo em que aprendem os conceitos musicais, aprendem também a cultura 

mato-grossense passando a valorizar mais o cururu, o siriri e os instrumentos tradicionais da 

cultura. A perspectiva para Tomaz em 2013 foi de desenvolver cursos de capacitação para 

professores das redes escolares, utilizando o instrumento como referência sonora e musical, no 

intuito de incentivar a musicalização através da viola-de-cocho. 

 

3. CONCLUSÃO 

Através da pesquisa pode-se compreender e aprender alguns pontos principais sobre o 

estudo da viola-de-cocho, sua trajetória histórica no decorrer dos tempos, a fabricação que vem 

sendo passada de geração para geração e a sua utilização na pratica do cururu e siriri, e em 

outros estilos musicais. A viola-de-cocho é um instrumento que faz parte da cultura mato-

grossense e do Brasil central, e possui uma extrema importância, pois abre caminho para que 

se conheça um pouco de nosso universo rico em cultura. Ainda é muito forte a predominância 
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do siriri e o cururu, e tradições populares originárias da fusão entre culturas que caracterizam o 

Brasil. 

É preciso rever o real valor que o instrumento proporciona como um importante 

instrumento musical que precisa ser compreendido. A prática de ensino institucionalizado 

precisa ser incentivada, promovendo projetos que abranjam desde a fabricação ao ensino, que 

trabalhem com a musicalização através da viola-de-cocho, não desvalorizando os ensinamentos 

que consideramos informais, passado de geração a geração, mas unindo os dois conhecimentos, 

e juntos criar novos conceitos onde o aluno possa interessar no aprendizado do instrumento no 

século XXI.  

Esse trabalho proporcionou refletir sobre as utilizações da viola-de-cocho no presente 

século, os trabalhos e atividades que englobam esse instrumento, e principalmente do popular 

ao erudito. No entanto, constatamos que os estudos na área da pesquisa acadêmica são 

insuficientes, há dificuldade em se encontrar trabalhos e pessoas que indiquem bibliografias 

sobre o assunto, sendo uma dificuldade na realização da coleta de dados. Além disso, há 

carência de estudos e escritores atualizados em diferentes bancos de dados (livros e sites de 

pesquisa acadêmica) que tratem sobre o tema abordado. Isso aumentou a motivação em dar 

continuidade à pesquisa. Esse fato reforça a relevância desse trabalho para área acadêmica. 

Esperamos que essa pesquisa contribua para o incentivo do estudo da viola-de-cocho na área 

acadêmica de licenciatura em música da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
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