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1. Conteúdo abordado  

 

Cultura Brasileira: Tradições e Festas Populares – Aula 6 

Música e Identidade Cultural: Viola Caipira, Sanfona e Pandeiro 

Os instrumentos que representam a música brasileira mas que cruzaram muitos mares até chegar 

por aqui 

Primeira aula sobre a formação da identidade brasileira a partir da sua produção 

musical. Nessa primeira aula conheceremos a origem e os usos de três 

instrumentos fundamentais para a música Brasileira: pandeiro, sanfona e viola. O 

principal objetivo será compreender o percurso que esses instrumentos fizeram 

desde seu surgimento até sua chegada no Brasil e consequentemente 

ressignificação de seus usos. 

2. Elementos centrais  

 

Cultura Brasileira: Tradições e Festas Populares – Aula  6 

 

2.1 A origem do instrumento que conhecemos como sanfona, gaita e acordeon 

2.1.1 Seus usos em diferentes momentos e contextos da sociedade brasileira 

2.2 Da Grécia ao mundo árabe: os “pais” do pandeiro desembarcam na península ibéria 

2.2.1 Aparecimento, desaparecimento e reaparecimento do pandeiro nos diversos ritmos 

e regiões brasileira 

2.3 A viola de arame portuguesa que virou caipira 

2.3.1 A mítica entorno dos pactos feitos pelos violeiros 

2.3.2 As diversas afinações  

2.3.3 A música caipira 
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VIOLA CAIPIRA NO BRASIL: uma história da técnica artesanal e cultura popular 

LINKS 

 

Acordeom Germânico 

https://www.youtube.com/watch?v=5JGgy-FXjf8 

 

Pinto do Acordeon 

https://www.youtube.com/watch?v=CgbW6sYKEjA - 21:07 

 

Lucy Alves e Orquestra - Feira de Mangaio 

https://www.youtube.com/watch?v=i9L6ypmosdE 

 

Nagore música indiana 

https://www.youtube.com/watch?v=yEPR8SjyJhw 

 

 

Frame drum Solo 

https://www.youtube.com/watch?v=LF7ybVKX2p4 

https://www.youtube.com/watch?v=5JGgy-FXjf8
https://www.youtube.com/watch?v=CgbW6sYKEjA
https://www.youtube.com/watch?v=i9L6ypmosdE
https://www.youtube.com/watch?v=yEPR8SjyJhw
https://www.youtube.com/watch?v=LF7ybVKX2p4
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Sra do Almortão 

https://www.youtube.com/watch?v=337FcBClIBM 

 

 

Marcos Suzano -  

https://www.youtube.com/watch?v=uud39Qaqf7c 

 

Violeiros do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=7xiaVv5EsnE&list=PL65CVEuxKMmWHymOniT5G62d

ozIKbsR-6 

 

Paulo Freire 

https://www.youtube.com/watch?v=_7pnQNoySio 
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