
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Construção de instrumentos. 

Contextos e Práticas: A música nas manifestações culturais de Goiás 

Habilidades:  

(GO-EF04AR15-D) Construir instrumentos musicais, explorando diversas fontes sonoras, 
utilizando-os no repertório estudado. 

(GO-EF04AR13-B/C) Conhecer e vivenciar manifestações culturais do estado de Goiás, entendendo 
seu contexto histórico e social, identificando como a música se apresenta nesses eventos. 

 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE GOIÁS 

VIOLA CAIPIRA 
 

Como você pode perceber nas atividades anteriores, a cultura do 

nosso estado é rica e bastante diversificada. Temos danças, festas, 

artesanato, música, cultos, cantigas e muito mais. A música sempre 

presente. Um dos inúmeros instrumentos musicais que acompanham 

nossas festas, danças e demais eventos é a viola caipira. Podemos 

dizer que a viola se tornou um símbolo da música sertaneja. Ela é um 

instrumento que está presente em diversas manifestações culturais, 

como na folia de reis, na catira, congada, modinhas, cavalhadas, 

músicas sertanejas e várias outras. 

Origina-se das violas portuguesas, que por sua vez, descendem de instrumentos árabes como o 

alaúde. 

A viola, geralmente, é feita de madeira (em quase toda sua estrutura) e cola, possuindo partes em 

metal, como por exemplo, as tarraxas que usamos para afinar o instrumento e as cordas que 

geralmente são feitas de aço. 

Nesta atividade conheceremos um pouco mais sobre este maravilhoso instrumento musical! 

 



 

 

ATIVIDADE I 

Para conhecer a sonoridade e as possibilidades de se tocar a viola em diferentes contextos, assita 

aos vídeos dos links abaixo: 

• Os Catireiros do Araguaia: https://www.youtube.com/watch?v=S09RejvYeUQ 

• Viola Caipira e Orquestra: https://www.youtube.com/watch?v=qU9pK20O-tE 

• Solo de Viola com Vitor Henrique: https://www.youtube.com/watch?v=qU9pK20O-tE 

• Leonardo Mariani tocado Sweet Child O Mine dos Guns N' Roses na Viola: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecC7g-6JrCk 

 

 

ATIVIDADE II 

A viola é um instrumento musical que tem sua fabricação parecida com a do violão. No vídeo abaixo 

do Manual do Mundo, é mostrado como é a fabricação destes instrumentos e a profissão de 

Luthier. Vamos conhecer? 

https://www.youtube.com/watch?v=4zJ22UBHEOs 

 

ATIVIDADE III 

1. Em quais manifestações culturais a viola esta presente? 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais materiais são empregados na fabricação da viola? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Qual o nome do profissional responsável pela fabricação e manutenção de instrumentos 

musicais? 

_________________________________________________________________________________ Luthier. 

Na folia de reis, na catira, congada, modinhas, cavalhadas, músicas sertanejas e várias outras. 

A viola, geralmente, é feita de madeira (quase toda sua estrutura) e cola, possuindo partes em 

metal, como por exemplo, as tarraxas que usamos para afinar o instrumento e as cordas que 

geralmente são feitas de aço. 
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