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 Resumo: 

Este  estudo  busca  demonstrar através  da  cultura  popular  a  relação  existente  do 
público da terceira idade com o programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura. A análise 
será intermediada pelo discurso verbal e imagético produzido pelo programa. Assim, 
como também, serão considerados os valores da cultura caipira, presentes nas letras 
da  música  de  raiz,  no  cenário  e  na  linguagem  específica,  no  caso:  linguagem 
televisiva.  O processo de globalização redimensionou o espaço proporcionando uma 
hibridização cultural, sendo assim, faz-se necessária a reflexão sobre a cultura local, 
visando à valorização da cultura popular, que por sua vez reforça a questão central do 
programa: à valorização da poética caipira, que durante décadas tem sido preservada 
pela memória coletiva e resguarda as futuras gerações. 

Palavras Chave: memória, terceira idade, televisão.

Abstract:

This study attempts to show through the popular culture the link between the elderly 
public with the TV Show  Viola, Minha Viola,  from  TV Cultura. The analysis will  be 
mediated by the verbal and pictured speech produced by the program. Thus, as also 
will  be considered the  caipira culture values,  found on the root  music lyrics,  in the 
specific  scenario  and language,  in  case:  the television  language.  The globalization 
process had resized the space providing a cultural hybridization, so, it is necessary to 
make a reflection on the local culture, looking for adding value to the popular culture, 
that reinforces the core of the program: to add value to the caipira poetry, that during 
decades  have  been  preserved  by  the  collective  memory  and  protect  the  future 
generations.  
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Introdução

Como  produto  da  mídia  televisiva  o  programa  Viola,  Minha  Viola é 
exibido semanalmente há ininterruptos 28 anos.  Apresentado pela dama do 
cancioneiro caipira, Inezita Barroso, na televisão é o único representante da 
música  de  raiz.  O  programa  empunha  a  bandeira  da  cultura  brasileira 
resguardando para as futuras gerações parte da memória poética caipira. Ao 
observarmos que o público que aprecia o Viola, Minha Viola em grande maioria 
é composto por pessoas da terceira idade e que raras vezes representantes 
jovens  estão  no  auditório  surgem  questionamentos  aos  quais  tentaremos 
responder através deste estudo.

Para um entendimento dessa relação, que intimamente liga a terceira 
idade  ao  Viola,  Minha  Viola percorremos  questões  da  cultura  popular  na 
tentativa  de  compreender  a  reelaboração  de  sua  manifestação,  através  do 
meio  de  comunicação,  televisão.  Por  meio  dos  conceitos  e  teorias 
fundamentadas nos estudos culturais e semiótica buscaremos uma leitura do 
texto  caipira  impresso  na  linguagem  verbal  e  imagética  que  compõe  o 
programa. Além disso, diante do processo de globalização, se faz necessária 
uma reflexão  sobre  cultura  local,  visando  à  valorização  da  cultura  popular, 
estudada aqui através da cultura caipira.

Tentaremos  também compreender  o  porquê dos jovens não estarem 
presentes  na  contextualização  do  programa,  e  o  mais  curioso,  não  se 
importarem  com  a  cultura  de  seus  ancestrais.   Quais  os  motivos,  que 
possivelmente, afastam os jovens deste saudosismo, sentimentalismo, valores 
e ideologias que as consideradas pessoas da terceira idade cultivam? Quais os 
perigos  que  esse  distanciamento  de  interesses  por  parte  dos  jovens  pode 
causar  as  manifestações da cultura  caipira?  Será  que seu isolamento,  sua 
recodificação entre a classe mais velha da sociedade a coloca em risco e pode 
levar ao seu apagamento?

 I - A cultura e o popular

As tentativas de se definir cultura têm provocado inúmeros trabalhos nos 
mais  variados  campos  das  ciências  sociais.  Vários  foram  os  conceitos 
formulados,  na  tentativa  de  dar  conta  do  processo  de  formação  da 
humanidade, de sua riqueza e multiplicidade. José Luiz dos Santos diria que 
“cultura diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada 
um dos povos, grupos humanos. Quando se considera as culturas particulares 
que existem ou existiram, logo se constata uma grande variação”2. T.S. Eliot, 
em sua obra, explica cultura como um modo de vida3 que só sobrevive na 

2 SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1949.

3 “A cultura não é simplesmente a soma de várias atividades, mas um modo de vida”. ELIOT, T. S. Notas 
para uma definição de Cultura. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. 57.



variedade. Tanto Santos como Eliot comungam do mesmo pensamento, a de 
que a cultura só sobreviverá na variedade. Até mesmo porque a aceleração do 
contato entre as culturas é uma realidade no mundo globalizado atual. 

A globalização redimensionou as fronteiras, afetando profundamente o 
contexto  cultural  de  povos,  nações,  sociedades  e  grupos  humanos.  Tais 
mudanças  redesenharam  os  espaços  em  que  as  manifestações  populares 
eram encenadas, criando novos meios de transmissão como os mass medias, 
tendo como grande difusor a televisão. Entretanto, a busca para se captar os 
processos e os grupos que estão à margem do eixo hegemônico, fez com que 
o homem incorporasse novos signos e reorganizasse seu relacionamento com 
o local, o lugar. Milton Santos4 chama a atenção em seu discurso nesse sentido 
para as terminologias local  e lugar.   Segundo ele são nesses territórios,  ou 
como ele prefere, espaços, que o homem vive, e é ali que estão registradas 
suas  memórias e significações.

“O  lugar  é  o  local  onde  essas  relações  do  social  acontecem 
concretamente. Portanto, cada lugar contém elementos do global e 
ao  mesmo tempo dialoga  com eles,  reorganizando-os  a  partir  de 
características  próprias,  que  são  construídas  em  um  contexto 
específico de valores, formas de ser, de trabalhar e de lazer. Enfim 
de sua cultura”5

Cultura,  essa,  popular,  retratada  através  das  manifestações  culturais 
dessas classes, manifestações diferentes da cultura de elite, que estão fora de 
instituições  e  que  existem  independentemente  delas,  mesmo  sendo 
contemporâneas.   Para  Chartier6,  não  existe  popular  puro,  como  também 
popular e erudito não são antagônicos. Há sim, segundo ele, cruzamentos e 
tensões que compõem imbricações entre  o  oral  e  o  escrito,  a  escrita  e  os 
gestos e assim sucessivamente. O raciocínio de Chartier veio ao encontro da 
formulação  de  folkcomunicação7 proposta  por  Luiz  Beltrão,  que  buscava 
compreender  como,  as  camadas  que  estavam  à  margem,  que  ele  definiu 
marginalizados8,  se  informavam  e  como  codificavam  as  opiniões,  ideias  e 
atitudes  de  massa  (Beltrão,  2001,  p.79),  a  resposta  se  deu  através  das 

4 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp.  2002.

5 SETUBAL, Maria Alice. Vivências Caipiras: pluralidade cultural e diferentes temporalidades na terra 
paulista. São Paulo: CENPEC/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 2005.

6 CHARTIER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. Trad. Álvaro Lorencini. São 
Paulo: Editora da Unesp, 2004.

7 Estudo dos procedimentos comunicacionais pelos quais as manifestações da cultura popular ou do 
folclore se expandem, se sociabilizam, convivem com outras cadeias comunicacionais, sofrem 
modificações por influência da comunicação massificada e industrializada ou se modificam quando 
apropriadas por tais complexos.

8 Grupo de habitantes rurais ou urbano, a margem da cultura erudita e das atividades políticas.



manifestações folclóricas e nas mediações do líder de opinião9.  Sobretudo, ele 
descobriu que as manifestações populares possuíam muito mais que caráter 
informativo e/ou opinativo.

Até  então,  o  conceito  de  folkcomunicação  abrangia  apenas  as 
manifestações  populares  definidas  por  ele  como  de  caráter 
informativo  e/ou  opinativo.  Percebe-se,  ainda,  uma  tentativa  de 
caracterizá-las  como  um espaço  político,  de  resistência  à  cultura 
dominante 10. 

D’Almeida  acredita  que  essa  resistência  da  cultura  popular  não 
pressupõe a uma tomada de consciência, no sentido marxista da palavra, mas 
sim a  uma reinserção na realidade que coloca  em evidência  uma reflexão 
sobre o cotidiano. Em outras palavras apesar do contexto ter sofrido alterações 
dos meios, a manifestação continua a mesma, porém de maneira híbrida. 

II - Viola, Minha Viola espaço da cultura popular

Mesmo que  os  contextos  tenham se  modificado  com o  processo  de 
globalização,  como  citamos  anteriormente.  Os  meios  de  comunicação, 
principalmente a televisão, permitem que essa relação com o outro aproxime, 
recupere  e  recodifique  as  manifestações  populares,  seus  códigos,  seus 
simbolismos, sua iconografia (D’ALMEIDA, 2003). Exemplo possível disso seria 
o programa Viola, Minha Viola, exibido há 28 anos, pela TV Cultura, de São 
Paulo. Boa parte do que conhecemos hoje como cultura caipira foi resguardada 
através  do  programa.  Por  intermédio  dele  podemos  descrever  as 
características gerais, como vestimentas, alimentos e modos de sobrevivência 
do caipira.  Assim como conhecer as músicas que registram a força e façanhas 
do homem do campo, expressões que são acompanhadas pelas danças de 
resistência  e  artesanato.  Todo  esse  processo  mediado  pela  dama  do 
cancioneiro caipira Inezita Barroso. 

A  apropriação  e  utilização  de  outros  meios,  contextos  e  linguagens 
permitem  que  a  manifestação  da  cultura  caipira  possa  chegar  até  hoje,  a 
milhares de pessoas que interpretam a mensagem. Isso vem contribuir para 
que a missão do programa seja alcançada a de “resguardar parte de nossa 
memória para as futuras gerações, apresentar o que o interior do Brasil possui 
de mais genuíno, por meio de: modas de viola, música de raiz, lendas, causos 
e danças folclóricas11”. Talvez isso venha explicar o porquê o programa é um 

9 Beltrão utiliza o conceito “líder de opinião”, estabelecido por Paul Lazarsfeld, no final da década de 40, 
definindo-o, no âmbito da folkcomunicação, como um tradutor dos mass media para uma outra linguagem 
de significados conhecidos das camadas populares. 

10 D’ALMEIDA,  Alfredo Dias. Folkcomunicação: de Comunicação dos “Marginalizados” ao meio de 
expressão dos dominados <www.intercom.com.br> 2003. 02/03/2008.

11 Texto extraído da página do Viola, Minha Viola na internet – <www.tvcultura.com.br/viola>, 
23/06/2006.

http://www.tvcultura.com.br/viola


dos líderes de audiência da emissora12.  Entretanto, os adeptos e apreciadores 
do  programa  é  uma  das  grandes  preocupações  para  a  continuidade  das 
representações  caipiras,  uma  vez  que  “a  platéia  do  Viola,  Minha  Viola  é 
normalmente  constituída  apenas  por  velhos”  13,  o  programa  não  consegue 
atrair a camada mais jovem. 

2. 1 - O público 

Existem explicações para se entender o fato do público considerado da 
terceira idade apreciar tanto o programa Viola, Minha Viola e ser preterido pela 
camada mais jovem. Para compreendermos iremos contextualizar e partiremos 
segundo considerações de alguns pesquisadores do ponto auge da música de 
raiz caipira, a década de 40 e 50, no Estado de São Paulo. Nesse período 
surgiram várias duplas da música caipira e o processo de industrialização no 
Brasil estava a pleno vapor. Incentivados pelo processo de modernização no 
qual o país estava inserido e as dificuldades vividas na zona rural, milhares de 
jovens, quando não famílias inteiras, deixavam para trás a roça e se mudavam 
para cidade em busca de uma vida melhor.

No  século  XX,  o  homem  do  campo  transmutou-se,  camaleônico, 
envolvido  pela  cultura  do forasteiro,  seduzido  pelas novidades  da 
civilização,  querendo  conforto  de  alpargatas  no  lugar  dos  pés 
descalços, da roçadeira substituindo a foice14. 

A modernidade obrigou ao homem a ficar longe das coisas do campo, 
Na cidade, não havia espaço para as plantações, o cantar dos pássaros nas 
árvores  havia  desaparecido,  o  burburinho  da  água  cristalina  do  riacho  e  o 
cheiro da chuva ficaram guardados na memória. Inserido num novo contexto, o 
homem do campo, passa ser urbano conforme aponta a pesquisadora Maria 
Isaura  de  Pereira  Queiroz15 “à  medida  que  o  isolamento  se  tornava  mais 
intenso,  a  decadência  sócio-econômica  também  se  intensificava,  com  o 
desaparecimento de tradições e costumes”.  Entretanto,  mesmo inseridos na 
cultura  urbana  o  homem  de  origem  campesina  busca  manter  acesa  nos 
grandes centros algumas das tradições e costumes vividas na roça, uma delas 
é a música como demonstra Nepomuceno. 

Com todas as novidades introduzidas na roça, ao mesmo tempo em 
que o caipira debandava em direção à cidade, ele não se desfez de 
sua violinha. Ela não ficou esquecida atrás da porta. Esculpida em 
boa madeira,  com seus cinco pares de cordas duplas,  de arame, 
som  meio  frouxo  –  não  podiam  ser  muito  esticadas,  porque 

12  Informação retirada do site <www.tvcultura.com.br/viola>, 23/06/2006.

13 RIBEIRO, José Hamilton. Música Caipira: As 270 maiores modas de todos os tempos. São Paulo: 
Editora Globo, 2006. 

14 NEPOMUCENO, Rosa. “Música Caipira - da roça ao rodeio”, SP: Editora 34, 1999. pág, 27.
15 QUEIROZ, Maria Isaura de Pereira. O Campesinato Brasileiro:Ensaios sobre civilização e grupos 
rústicos do Brasil. Editora Vozes: São Paulo, 1973. pág. 196.

http://www.tvcultura.com.br/viola


arrebentavam -, era seu luxo, sua riqueza. Afinada da mesma forma 
como faziam o pai,  o  avô  e  o  bisavô,  garantia  sua  diversão,  em 
qualquer cidade que o abrigasse. As cordas toscas levariam cantos 
de  trabalho,  cateretês,  cururus,  modas  de  viola,  toadas,  lundus, 
batuques e congadas aprendidos nos terreiros de casa. 16. 

Em maio de 1980 , quando o programa estreou na televisão, a maioria 
do  público  havia  acabado  de deixar  a  roça  e  todo  esse universo  era  uma 
constante.  Hoje,  quase  30  anos  depois  muitas  coisas  mudaram.  Segundo 
dados do último censo, que mostra que a população brasileira está mais velha. 
A  observação  foi  feita  na  comparação  dos  censos  de  1991  e  2000.  A 
porcentagem  de  homens  e  mulheres  que  estão  com  60  anos  ou  mais 
aumentou 7,8% para 9,3%.

Possivelmente para o público, o programa seja o único referencial  do 
passado. Segundo o semioticista Charles Sanders Peirce, tal intimidade é parte 
integrante  do  processo  de  comunicação  do  signo,  que  por  intermédio  de 
experiências  simbólicas  vividas  sofrem  uma  semiose  o  que  possibilita  a 
construção  de  um  novo  signo,  um  novo  interpretante.   Esse  saudosismo, 
sentimentalismo, valores e ideologias que, como em todo discurso produzido 
em linguagem verbal,  carregam a ideologia da cultura a qual  pertence está 
impregnado do ícone utilizado pelo programa, ou seja, a música de raiz. 

Apesar  de produzido dentro  de um teatro,  a  linguagem utilizada pelo 
programa remete o receptor a linha do espaço/tempo permitindo por meio dos 
signos poéticos a representação da vida na roça. Tal formação sígnica só é 
possível devido à utilização de uma linguagem verbal e imagética, ou seja, o 
programa é análogo, uma lembrança do que seria o campo construído através 
dos ícones: cenário; duplas sertanejas; instrumentos musicais e as letras da 
música de raiz, conforme o contexto peirciano. 

Numa associação do programa com a teoria formulada por Iúri Lotman, 
a linguagem empregada permite a comunicação, a partir do momento em que a 
informação contida na letra da música é utilizada como ferramenta de tempo e 
não de espaço.  A mensagem permite a essas pessoas se localizarem num 
instante de suas vidas, guardado no campo da memória. 

A partir daí é possível dizer que a poética das músicas apresentadas no 
Viola,  Minha Viola integra os sistemas modelizantes secundários,  dos quais 
pertencem todos  os  objetos  semióticos  como se  refere  Lotman.  “Todos  os 
aspectos dos modelos sobrepostos à consciência - incluindo a arte - podem ser 
definidos  como  sistemas  modelizantes  secundários”17.  Dessa  perspectiva, 
pode-se compreender uma das preocupações do Viola, Minha Viola que é o de 

16 NEPOMUCENO, Rosa. “Música Caipira - da roça ao rodeio”, SP: Editora 34, 1999. pág, 27 e 28.

17  SARHAN, Jasna Paravich . A Estrutura do Texto Artístico: tradução do original russo, 1978.  21 f. 
Dissertação (Mestrado Linguística e Línguas Orientais) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas - Universidade de São Paulo, 1978. p. 11.



resguardar a memória da cultura caipira. Se o conteúdo não for compreendido 
por um outro público poderá ser abandonado e esquecido. 

O fato bem conhecido da incompreensão testemunha que nem toda 
informação  é  assimilada.  Para  que  o  receptor  compreenda,  o 
emissor  da  informação  é  indispensável  à  existência  de  um 
intermediário comum: a linguagem. 18

Nesse ponto, como esclarece Lotman, “a língua aparece como código 
mediante  o  qual  o  receptor  decifra  o  significado  da  comunicação  que  lhe 
interessa” 19.  Ainda no caso de um programa com a temática caipira, no qual a 
própria terminologia é estigmatizada, “o preconceito abarca tudo o que o caipira 
traz  com ele  -  inclusive  a  música”20,  como  afirma  jornalista  José  Hamilton 
Ribeiro. Principalmente no atual contexto, no qual, as pessoas confundem o 
que vem a ser música de raiz e música sertaneja, esta produzida pela indústria 
cultural. A não desesteriotização da imagem do caipira traz grande dificuldade 
para os jovens da geração high-tech de experimentar as mesmas sensações, 
pois estão inseridos num outro repertório, num outro contexto. 

Considerações Finais

Já reclamava o grande ícone da cultura caipira,  Cornélio Pires que o 
caipira havia perdido sua essência após ser inserido a modernidade. O grande 
incentivador da cultura caipira, e o primeiro a utilizar da aparelhagem moderna 
para  divulgar  as  músicas  caipiras  através  dos  discos  de  78  rotações,  se 
contradizia quando afirmava que foram os meios de comunicação rápida que 
haviam tirado o encanto da roça. (NEPOMUCENO, 1999, 27). Realmente, o 
processo de urbanização do caipira fez com que se perdesse muito de sua 
cultura. Em todo o repertório caipira, são poucas as regiões do país que ainda 
cultivam festas como a Folia de Reis, Festa de São Gonçalo, danças típicas do 
caipira  como catira,  cateretê,  ou desafios harmoniosos como os cururus.  O 
jornalista José Hamilton Ribeiro, nos apresenta um diagnóstico bastante triste 
do  cenário  caipira,  a  maioria  das  pessoas  que  sentiam  a  necessidade  de 
manifestar essa arte que formou o povo brasileiro, já morreu. 

A  juventude  parece não  se  interessar  por  esse  tipo  de  coisa.  Prova 
disso, é a público que acompanha o programa Viola, Minha Viola.  Apesar da 
grande dama da cultura caipira, Inezita Barrosa tentar resistir com o máximo de 
suas forças e divulgar o quão bonito é ser caipira. O programa comunica essa 
mensagem somente para quem já  sabe.  O sucesso do programa acontece 
18 SARHAN, Jasna Paravich . A Estrutura do Texto Artístico: tradução do original russo, 1978.  21 f. 
Dissertação (Mestrado Linguística e Línguas Orientais) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas - Universidade de São Paulo, 1978. p. 08. 

19 SARHAN, Jasna Paravich . A Estrutura do Texto Artístico: tradução do original russo, 1978.  21 f. 
Dissertação (Mestrado Linguística e Línguas Orientais) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas - Universidade de São Paulo, 1978.

20 RIBEIRO, José Hamilton. Música Caipira - As 270 maiores modas de todos os tempos. São Paulo: 
Ed. Globo, 2006. p. 235.



mesmo com o público da terceira idade, eles ajudam Inezita reafirmar que a 
condição  caipira  não  pode  morrer,  pois,  caso  isso  ocorra  se  perderá  a 
identidade  do  brasileiro.  Nesse  sentido  o  programa  cumpre  seu  papel,  ele 
permite que as pessoas experimentem aquela saudade das coisas ligadas a 
natureza,  relembram  da  estrada  de  chão  batido,  do  som  do  berrante 
anunciando a boiada, do barulho da cachoeira e do som dos pássaros. Das 
festas, do folclore que não se tem nos centros urbanos. 

A questão raiz que Inezita tanto defende, é impossível dizer que ela se 
mantém  pura.  O  processo  de  civilização  fez  com  que  o  homem  perdesse 
referências do que é realmente ser caipira. O próprio programa apesar de seu 
cenário ser totalmente com motivos caipira, é produzido dentro de um estúdio 
de televisão. Os costumes, o jeito de andar, de se vestir do caipira moderno foi 
totalmente influenciado por imagens veiculadas pela televisão.

A  comunicação  feita  ao  público  do  Viola,  Minha  Viola  é  uma 
comunicação fragmentada através de imagens não é mais a vida que levavam 
que  se  faz  ali  presente.  O  programa  serve  apenas  como  um suporte  que 
permite com que o que foi vivido não seja totalmente esquecido, aliás, essa é a 
proposta  que  ele  traz  em  seu  sitio  eletrônico,  resguardar  a  memória.  A 
hibridização de culturas acontece ai, quando o caipira estaria envolvido com 
questões ligadas a eletrônicas, ou mais futurístico ainda, o caipira inserido na 
era da internet e tempo da TV Digital.

Apesar de toda nostalgia que o programa oferece ao público, é quase 
certo que eles prefiram ficar na superficialidade de um caipira que traz boas 
recordações.  O  homem  do  campo  que  sofreu  no  cabo  da  enxada,  que 
precisava  levantar  cedo  para  ordenhar  a  vaca,  tratar  do  galinheiro,  que 
caminhavam horas para chegar à venda, esse ficou no passado, e inseridos no 
meio de tanta facilidade promovida pela modernidade é bem difícil que queiram 
retornar a essa vida. Como muitos dizem, tempo bom que não volta mais. 
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