
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POSSESSÃO RÍTMICA VIOLA-VIOLEIRO1 

 

Rainer Miranda Brito2 

RESUMO 
Sustentam, viola e violeiro, quando associados, uma discernibilidade de fronteiras 
superficiais? Propõe-se aqui um desvio: não são de fato extremos ou gênese de 
uma relação, ou ainda um distinto e claro contato de superfícies, pois sim um 
confuso vínculo dinâmico: uma possessão mútua de concentrações materiais. Isto é, 
um processo de sociogênese entre dois polos não unitários, mesmo quando 
apartados, tampouco plenamente unificados quando em associação. Trata-se de um 
caso peculiar de contaminação cinética e de conversões inúmeras entre estrutura e 
operação que se consideradas pouco têm a contribuir se não ao próprio eixo: ao 
evento do tocar. Toda a tarefa aqui é aperfeiçoar e investir em uma perspectiva 
metodológica: esboçar um caso mínimo, junto de algumas considerações de Gabriel 
Tarde e Gilbert Simondon, para uma nano-sociologia desta sui generis e inquieta 
sociedade viola-violeiro. 
PALAVRAS-CHAVE: Possessão. Viola. Ritmo. 
 

 

                                                 
1  Artigo apresentado na Mesa Sonoridades e Audição Analítica, do II Encontro Internacional sobre Imaginários 
Sonoros, realizado de 4 a 7 de novembro de 2013, em Curitiba. 
2 Mestrando em Antropologia Social pelo PPGAS/UFSCar, graduado em Ciências Sociais pela mesma 
instituição. É bolsista FAPESP, desenvolve pesquisa de Tecnologia comparada acerca da construção fabril-
artesanais de violas no interior paulista. 
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THE VIOLA-VIOLEIRO'S RHYTHMIC POSSESSION 

ABSTRACT 
Do viola and violeiro sustain, when associated, a distinction of their surface borders? 
Here it is proposed a deviation: they're not in fact the extremes or genesis of a 
relation, neither a clear and distinct surfaces contact, but a dynamic and intricate 
nexus: a mutual possession of materials concentrations. Namely, a sociogenesis 
process between two non unitary poles, even when separated, nor completely unified 
when in association. This is a peculiar case of kinetics contamination and several 
structure-operation conversions which if taken in account have few to contribute if not 
to their own processual core: the event of playing. The whole task here is to improve 
and entrust a methodological perpective: to sketch a minimal matter, through 
propositions of Gabriel Tarde and Gilbert Simondon, for a nano-sociology on such sui 
generis and unsettled viola-violeiro society. 
KEY-WORDS: Possession. Viola. Rhythm. 
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INTRODUÇÃO 

Uma tragédia ganha corpo quando se encontram viola e violeiro; como se 

beliscam, como se observam, como se atingem? É no impasse universalmente 

variado que dois pólos se perfilam: aquele do pulsante olhar, dos desejos motivados 

pelas mãos e das audições bem guardadas –o violeiro–; e aquele da inerte rudeza 

da madeira, das cordas de aço esticadas regularmente em cinco pares e 

tensionadas conforme a expectativa de uma habilidade tecno-sonora –a viola3–. É 

um caso arquetípico; talvez mais da metade dos “violeiros” não desejem pensar 

essa condição de risco inicial que oferece uma viola; afinal esta máxima é raramente 

questionada: um instrumentista determina o resultado sonoro obtido através do 

instrumento (e não é a um postulado similar in abstracto aquele demandado pelas 

inúmeras ideias/conceitos de música?). E, como violeiro e pesquisador, disto duvido 

com insistência: como atravessa o instrumento algo que, não raramente, não se 

manifesta na projeção abstrata do instrumentista quando apartado materialmente do 

instrumento? Quantos temas eu já esqueci por completo, quando requisitado a tocá-

los, por não ter às mãos minha vermelha viola com sua costumeira afinação? E 

quantos trechos de trinados de polcas e chamamés4 inverti por não bem lembrar de 

intenções de volume às quais havia me habituado quando utilizando outra viola? É, 

de fato, trágico: não pude ser um instrumentista igualmente competente quando 

longe de minha viola; tampouco meus companheiros de tocada se pouparam, 

inúmeras vezes, de frustrações por não terem suas violas no colo.  

Em muitos lugares no interior paulista pude experimentar então daquilo que 

                                                 
3 Opto por usar a nomenclatura não adjetivada deste objeto; não pretendo de maneira alguma contribuir com o 
debate sobre os adjetivos mais adequados a este complicado e diverso objeto. Tampouco me sinto seguro em 
qualificar o que é a viola; a versão mais corriqueira deste cordofone possui dez cordas metálicas, distribuídas em 
cinco pares, medindo do cavalete à pestana cerca de 580 mm, com curvas um tanto mais acentuadas do que um 
violão estilo Di Giorgio e/ou Giannini clássicos. Variações da quantidade de cordas, medida de escala e 
dimensões de caixa acústica, apesar de não mais tão comuns como vinte anos atrás, ainda são possíveis de serem 
encontradas no interior paulista. 
 

4 Padrões de andamento muito famosos nas fronteiras entre Paraguai/Brasil, Argentina/Brasil, bem como nos 
estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul; uma considerável parte da fonografia “raíz” 
contém inúmeras polcas e chamamés. 
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nunca em minha pesquisa foi uma hipótese: da insuficiência implicativa em tratar 

como totalidade qualquer aspecto envolvendo instrumento e instrumentista, neste 

caso viola e violeiro. E, de início, palavras tão ilustres como Cultura, Música, 

Identidade, Indivíduo, Sociedade –em seu sentido canônico nas Ciências Sociais – 

não puderam acompanhar essas frustrações dos violeiros, nem mesmo questões 

quaisquer questões sobre a identificação de um coletivo com padrões sonoros 

específicos. Não causaram assim, tais questões, contribuição alguma à pesquisa se 

não de que ela deveria se afastar dessas noções e seus teores explicativos. Afinal, 

tive a boa sorte, ou a ordinária condenação, de não ser um “pesquisador comum” 

nas veredas dos estudos que tangem a viola – que hoje se alargam com muito 

propriedade pelo problema dos gêneros musicais, questão essa de que me afasto 

por completo – e sim de ser um limítrofe potencialmente indesejável: um pseudo-

antropólogo para a Antropologia –por não preferir a etnografia como bandeira e nem 

assumir as preocupações vigentes da disciplina com ontologias–  e um estranho 

violeiro para músicos em geral, em para alguns violeiros, por não tocar em afinação 

canônica e empregar uma técnica de trinados nada comum do que se espera como 

viola. Curiosamente os violeiros com os quais pude dividir palco em Irapuru (SP), 

animar panelaço de mocotó em um quintal em Presidente Prudente (SP), hesitar 

entre comer peixadas “de outro mundo” e tocar viola em uma varanda calorosa em 

Cuiabá (MT), foram durante os anos de 2011-12 meus mais sinceros e insistentes 

entusiastas; desejaram minha presença, provocavam velocidade nos temas que com 

eles tocava, incitavam desafios não verbais de ordem de centésimos de segundos e 

repetiam incessantemente: “você é estranho, exatamente como sua viola”. Trata-se 

de um conjunto integralmente estranho: pesquisador, metodologia, violeiro e viola. 

Todos, de alguma forma, rejeitaram a vigência acadêmica e “violeirística” no decurso 

dessa pesquisa. 

Conquanto pouco eu me preocupasse com o andamento profissional, no 

interior de São Paulo, de minha viola, segui tocando como se pudesse simplesmente 

encontrar meus companheiros, divertir nossos ambientes e extorquir de nossas 

violas o máximo de suas ressonâncias. E assim os mais incríveis e críticos 

momentos entre viola e violeiro surgiram; mas não nos palcos, não nas oficinas 

públicas de toques e ritmos, não nas entrevistas televisivas de demonstração 

4 



musical, pois sim no quintal, na sala dos biscoitos atrás do palco, nos sofás da casa 

de algum anfitrião, nos quartos de Hotel. Foram nessas pífias, desajeitadas e 

desprovidas de discursos situações que senti minha viola inquietar recursos que lhe 

eram inerentes e outros que sugava de minhas disposições vitais. E eis o mote: não 

experimentei de um problema qualitativamente generalizável, e sim de uma peculiar 

fruição que não dispunha no meu discurso, e de meus companheiros, das vias mais 

confortáveis de se manifestar. Foi no evento do tocar, neste encontro tópico, fugaz 

de um instrumento e um instrumentista, que um sintoma surgiu: tocava 

variavelmente, modulava notas, alterava volume, adocicava e embrutecia as 

palhetadas para enfrentar uma incontrolável inconstância durante três, quatro, cinco, 

trinta minutos com a viola. E vi, ouvi, também com eles variei, violeiros oscilarem de 

intensidade técnica: de inverterem dedos, sem nunca isso terem realizado antes, 

para pinçar as cordas, no mesmo trecho de um tema, de modo que soassem 

percussivas quando tocando sem acompanhamento5. E por espantos desta ordem 

não pude, portanto, voltar à pesquisa sem que me fizesse estremecer a ideia de um 

dia ter de tocar sem a fruição habitual de minha viola; havia nela algo muito mais 

intenso do que apenas “um meio para”. Havia pois um problema de recursos e não 

de discursos. Algo intempestivo se manifestava quando a se tocarem viola e violeiro; 

o balanço claramente irregular – da afinação indomável das dez cordas de aço aos 

tropeções imprevisíveis nos trastes do instrumento – de um evento do tocar de uma 

viola-violeiro qualquer, pouco esclareia fatores que não os propriamente internos a 

esse momento. E, talvez, por esta limitação explicativa, o evento do tocar seja uma 

centrífuga de implicações metodológicas. Como desconectar analiticamente a 

confusão viola-violeiro em ato de produção sonora? Resolvi dissolvê-la pela simples 

intuição nominal daquilo que experienciei de minha viola: por estágios de 

contaminação mútua; requeria de mim maior precisão, pedia resoluções de volume, 

de prolongamento de notas, de cuidado com a movimentação das mãos. É isto, não 

                                                 
5 É muito comum que junto de um violeiro solista se requeira um violonista executando o acompanhamento; isto 
é, rasgueando um andamento específico conforme o “ritmo” do tema a se tocar. Nos casos instrumentais 
populares –excluindo o uso erudito solista da viola–  é obrigatória a presença do acompanhamento de ao menos 
um violão. Quase todo violeiro é, ao menos, um bom violonista de acompanhamento, sendo o contrário muito 
raro. 
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por acaso, um processo; e, não obstante, um caso de sociogênese; “(...) toda coisa 

é uma sociedade (...)” (TARDE, 2007a, p. 81), e não são viola e violeiro, no evento 

do tocar, uma sucessão diacrônica e sincrônica de estímulos a se compatibilizarem? 

É, exatamente assim, que Gabriel Tarde define sociedade: a mútua possessão de 

um por todos os outros. 

Não só direciono parte dos escritos de Gabriel Tarde para esta tarefa de 

inflexão metodológica, mas igualmente junto deste autor proponho ainda uma 

manobra: a de evitar que à viola se agregue um estatuo passivo, suportante –como 

é na maior parte da bibliografia disponível sobre o assunto (DIAS, 2012; OLIVEIRA, 

2004; VILELA, 2011)– ou ativo, ontológico –como tendem alguns estudos na 

Antropologia contemporânea (GELL, 1988; HENARE ET AL, 2007)– pois a distante 

questão que animou não pretende qualificá-la, a viola, como um platô de embates 

discursivos. Esta pesquisa se manteve interessada e ativa pela dúvida do que 

poderia ser, afinal, uma viola; e, sua conclusão é a de que uma viola nunca é, 

sempre tenta ser. E como não se ocupou ontologicamente esta pesquisa, e nem 

intentou corroborar tal premissa, seu horizonte foi a de uma tópica e modesta 

questão material: a dos sintomas de uma extensão material peculiar, friccionada 

entre viola e violeiro durante um punhado de minutos. Não é, sob esta ótica, um 

complicado caso de vínculo este da viola e do violeiro? Algo ultrapassou minhas 

mão, as violas de meus companheiros e fez com que polcas em 4/4 se conjurassem 

em passagens de 6/8 e 3/4 sem qualquer verbalização desta mudança, sem 

qualquer discurso acerca do gênero que se estava tocando. A suficiência das violas 

e dos violeiros, em processo de variação cinética, tornou visível que não eram 

apenas instrumentistas os violeiros quando junto de suas violas, nem apenas 

instrumentos as violas junto de seus instrumentistas. Há neste momento associativo 

uma alteração –ou ao menos uma variação– de naturezas materiais. Não é, 

portanto, se não uma sociedade viola-violeiro de alguns minutos, que nasce, se 

desenvolve e desfalece; uma articulação original “(...) [na qual] qualidades, 

separadamente suscetíveis de graus e medidas, compõem uma realidade sui 

generis, radiante de novidades imprevistas e maravilhosas” (TARDE, 2007b, p. 164). 

Trocam estímulos, modulam-se materialmente e mantém assim um vínculo 

suficientemente duradouro para que este produza algo –sons ordenadamente 
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articulados– de existência impossível se não durante este encontro. 

A imprevisibilidade de como engatar-se-iam viola e violeiro, não impediu, 

porém, que a presente inflexão metodológica promovesse uma frágil, ainda que 

intuitiva, divisão periódica desta sociogênese: 1) um nível mais imediato e 

necessariamente o inicial, a interação; 2) o meio-fio entre o choque inicial e a plena 

ousadia tecno-sonora, a cooperação; 3) o derradeiro grito sonoro, onde viola e 

violeiro se sobrepõem sem ressalvas e sem qualquer senso de finalidade exterior, a 

possessão. Transita entre viola e violeiro, no evento do tocar, um padrão ciclo a ciclo 

reconfigurado por sucessões ínfimas elemento a elemento que intuem uma evolução 

temporal-qualitativa no processo do tocar. 

A INTERAÇÃO 

Em Irapuru (SP), dezembro de 2011, aconteceria novamente o Caipirapuru6; 

estávamos em uma casa rodeada por largas varandas, com alguns quartos 

pequenos, com 2 ou 3 beliches, e dois quartos com camas de casal. Eram cerca de 

doze violeiros que vinham de fora do município, sendo eu um deles, e precisavam 

de estadia; embora já nos tivéssemos acostumado às incertezas alimentícias e de 

hospedagem do Caipirapuru, a casa com varandas foi uma grata surpresa. E, não só 

muito se deliciou a violeirada nas redes dessas varandas, como nunca havia se 

tocado tanta viola em um local de estadia em outro Caipirapuru. Não pude me 

distanciar, na maior parte do tempo, da minha vermelha viola, afinal requeriam que 

ela estivesse tinindo um chamamé qualquer, uma polca e qualquer tema que 

memorasse a véia Dna. Helena Meirelles7. Atendendo aos ossos do ofício, sentei 

                                                 
6 Festa independente planejada e realizada anualmente por moradores da cidade de Irapuru que têm o propósito 
de reunir violeiros de todo o país para apresentações e convivência durante uma semana. O Caipirapuru é 
realizado em geral no mês de Dezembro. Maiores informações: <<http://www.caipirapuru.com.br>> 
 

7 Violeira/violonista que ficou famosa depois de ter sido eleita, graças a seus sobrinhos que gravaram e 
divulgaram uma fita k7 de Helena solando, pela revista norte-americana Guitar Player, já depois de seus 60 
anos, como uma das maiores instrumentistas de cordas já conhecidas pela revista. Helena era natural da região de 
Campo Grande (MS), ganhou a vida tocando em bordéis na região do Porto XV (Presidente Epitácio – SP); 
tocava na afinação três cordas, utilizando palhetas de chifre-de-boi com extrema agilidade de trinados em solos 
horizontais completamente estranhos ao arcabouço tecno-sonoro da “viola caipira” até então. Helena faleceu em 
2005 aos 81 anos. 
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em um pequeno banco de madeira, um companheiro que sabia rasguear polca 

empunhou um violão e mal lembrava eu onde estava a viola. Pensei, respondi a 

sugestões de onde ela estaria e no entanto não me lembrei; sem demora, um 

companheiro violeiro trouxe sua viola e pediu que eu tocasse então naquela viola, 

mas sem mudar a afinação. Mas oras! Quem sou eu sem a três cordas8? Insisti com 

o companheiro que retornaria, depois de tocar, para a afinação  Cebolão, mas que 

não conseguiria tocar se não na três cordas. Seria algo rápido: três temas pra 

agradar a violeirada havia me feito pedidos e experimentar uma viola dinâmica9 

recém-fabricada. 

Afinei, pedi ao violonista que fosse insistente e não acelerasse o andamento. 

Para afinar: cinco minutos; tempo demais para uma afinação. Não era minha viola, 

não conseguia sentir a tensão dela, não percebia bem se estavam uníssonas as 

cordas duplas ou se o timbre específico dessa viola me confundia os ouvidos. Para 

começar o tema: três ou quatro tentativas; errava as posições no braço do 

instrumento, não acertava com confiança minhas palhetadas. Este início, que durou 

pouco, mas que não foi menos significativo para o evento do tocar, suscitou aos 

meus companheiros e a mim: não nos conhecíamos, aquela viola e eu. Não havia 

costume técnico finamente desenvolvido entre os dois. Era ela uma viola, 

suficientemente autônoma em relação a mim; não a conseguia dominar, e mesmo 

ela não tinha sucesso em me persuadir. Gastou-se naquele início de evento muita 

energia; precisava reconhecer a vibração dela, pedia ela maior autonomia para 

sustentar notas enquanto eu dela esperava outras propriedades. Há nesse impasse, 

um contato tão pouco sinergético que é possível nomear e desacoplar o violeiro e a 

viola claramente. Não se confundem in loco e quando se testam o fazem por 

                                                 
8 Apesar da padronização de afinação ocorrida pelo sudeste do país, nos últimos 20 anos, em torno da afinação 
Cebolão, a diversidade de nomes e afinações conhecidas –e não necessariamente executadas– pelos violeiros 
ainda é alta. Neste caso, toco em uma afinação em Lá maior, a três cordas, priorizando os três pares mais 
agudos, palhetas de chifre-de-boi e solos horizontais. 
 

9 Como uma espécie de amplificação acústica, um prato de alumínio sustenta o cavalete onde se alinham as 
cordas da viola e vibra conforme são percutidas as cordas. O som é mais agudo do que as violas comuns, 
amplificadas por vibração de madeiras, e assim consideravelmente de maior volume e de respostas mais longas e 
definidas de ressonância. 
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interação; isto é, agem reciprocamente, viola e violeiro, sem um forte compromisso 

de sincronização; agem como dois blocos sólidos que respondem estímulos 

controlados e estímulos apenas emitidos como respostas oficiais – e padronizadas – 

a estímulos imediatamente anteriores. O andamento energético desta etapa de 

interação é conduzida por pacotes, onde se aguarda disciplinarmente o acúmulo de 

elementos informacionais e se diminui a intensidade de trânsito entre os blocos, pois 

macro-contrapostos, viola e/ou violeiro.  

 

A COOPERAÇÃO 

Quando no Bairro Serra, entre os municípios de Iporanga e Apiaí (SP), Julho 

de 2011, avistei muita neblina e diversos tipos de brisas que obrigariam ao mais 

aventureiro dos aventurados a consigo carregar agasalhos e utilidades anti-

hipotérmicas com considerável preocupação; chuva, vento e frio típico de uma 

região turisticamente bem conhecida do estado de São Paulo. Ali uma iniciativa do 

ponto de Cultura Prosa na Serra gentilmente havia convidado alguns violeiros para 

fazer uma “roda de viola”; rever os companheiros e incentivar uma proposta tão 

incomum nesses lados do estado, foi o que motivou minha vermelha viola a viajar 

novamente. O Bairro Serra é um aconchegante lugar de uma rua só; escorregadio e 

pouco populoso, ofereceu-nos em um refeitório de uma escola municipal finas 

refeições com mutirão de moradores animados e ansiosos por verem as violas 

tinindo. E, oras, lá estava eu na janta do primeiro dia, quando três senhores 

moradores locais trouxeram o único, e exímio, violeiro local. Tirou a viola, uma 

Giannini muito bem cuidada e afinada, da capa e logo foi tocando uma polca e 

pedindo para que eu solasse junto dele. Sem muita escolha, e atribulado com a 

entrada repentina de uma boa viola e um bom violeiro por uma porta de refeitório, 

parei de mastigar e logo tirei também minha vermelha viola dinâmica da capa. 

Enquanto tocava meu companheiro de solo, tentava sintonizar o tom de sua 

viola em um ajuste fino da minha; consegui, aparentemente, equiparar a tonalidade 

mas não entendia bem o tempo das notas tocadas. Arrisquei acompanhá-lo no solo, 

afinal tinha no colo minha viola e conhecia o tema que estava meu companheiro 
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solando; de início mais atrapalhei do que enfeitei os floreios do companheiro. Notas 

que afinavam parcialmente – quando presas no traste e não quando soltas – que 

ainda assim propiciavam um reforço timbrístico do solo do companheiro. Solei, de 

fato, pouco junto dele, mas não deixou minha viola de insertar seus estridentes 

agudos e trinados em diversas das passagens nas quais meu companheiro e sua 

viola variavam volume e oitavas do mesmo fraseado. Como pôde minha viola 

sustentar um evento no qual ela não tinha dimensão suficiente para ser protagonista, 

mesmo requisitada como primeira instância sonora, a de solista? Aqui a condição 

entre o violeiro e sua viola é, quando consideravelmente bem-adaptados, de uma 

previsão técnica majoritariamente certeira: sabia eu que a minha viola responderia 

bem com seu timbre nas cordas superiores – mais graves– sem que atrapalhasse a 

tonalidade vigente do solo da viola de meu companheiro. Estivemos a vermelha viola 

e eu “dando tiros no escuro”, mas com algum critério que nos era irredutivelmente 

vernacular: a condição timbrística do instrumento, que lhe é sempre próprio, o 

conhecimento do tema pelo instrumentista e por fim a acomodação de recursos 

métricos não integralmente garantidos e nem inteiramente circunstanciados, ou seja, 

o médio. Cooperamos eu e minha viola; diante da incerteza sobre como prolongar o 

evento do tocar ousamos precipitar algumas sequências um do outro; espere que 

ela reagisse de uma determinada forma e ela de mim requereu algo que esperava 

obter. Não nos dissolvemos nas antecipações técnicas e tampouco nos mantivemos 

fixados em dúvida de reações. Houve assim uma contraposição média: uma 

operação coordenada, uma manutenção das fronteiras entre instrumento e 

instrumentista que, contudo, abriu corredores para um intenso trânsito informacional. 

A POSSESSÃO 

No quintal de maior concentração de violas e violeiros de Presidente Prudente 

(SP), Junho de 2012, preparava o anfitrião, dono deste quintal, um mocotó dos mais 

bem arquitetados que qualquer dos violeiros ali presentes teve notícia; dois 

caldeirões de mocotó e uma grande panela de feijão gordo, era essa o belo e 

trabalhoso presente do anfitrião a nós instrumentistas – cinco violeiros e dois 

violonistas – que vínhamos visitá-lo e aproveitar a noite anterior ao evento em que 

tocaríamos no SESC de Presidente Prudente. A boa e densa comida teria me 
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afastado definitivamente de minha viola, mas havia ali um violonista paraguaio que 

bem sabia da fama de minha viola vermelha acerca das polcas e dos chamamés, e 

esperava ele vê-la gritando naquele quintal. Não demorou para que o paraguaio 

empunhasse seu violão requinto e começasse um improviso de chamamé olhando, 

de canto de olho, para mim e minha viola no outro canto daquele agitado e acústico 

quintal. Os violeiros olhavam o paraguaio a tocar e retornavam seus olhares para 

mim; não demorei a encerrar meu modesto prato de feijão gordo e trouxe a viola ao 

colo. Já quando a tirei da capa senti que estava no mesmo tom que tocava o violão 

requinto do paraguaio, só bastava enfrentar o andamento sonoro e atender aos 

olhares que haviam me requisitado junto de minha viola. 

Mal soube o tema – tratando-se de uma miscelânea improvisada de temas 

diversos existentes ou ali inventados– e então dobrei os solos do paraguaio na 

vermelha viola; entusiasmado, baixou o paraguaio o volume e seu violão se limitou 

aos baixos estalados e abafados para que a vermelha viola gritasse naquele quintal. 

Sem cogitar qualquer estratégia, abusei do volume do instrumento e ela, a viola, 

pediu uma variação de notas para que não trastejasse; obedecendo-lhe incitei um 

improviso de notas bastante agudas nas cordas mais baixas –as mais agudas– e 

percebi a resposta imediata até que não mais pudesse saber se respondia a viola à 

minha energia de palhetadas ou se obedecia eu a sua ressonância provocativa e 

fascinante, eclipsadora de todo e qualquer aspecto que não sua vibração interna ao 

evento do tocar. Não respondia a uma frase verbal, não escutava um barulho, não 

via um mosquito (e eram tantos!) em minha frente; nem sequer tinha consciência do 

que ocorria ali em meu colo, nos braços e no bojo daquela viola. Deflorava tentas 

notas, antecipava meus próprios impulsos sem sabê-los, pois já os denunciava o 

presente de notas proferidas na viola; estava ela muito além de suas superfícies, 

havia capturado minha atenção e encadeado meus movimentos entre parâmetros 

que em quaisquer outras ocasiões se intimidariam e não emergiriam. Notas sujas, 

erros propositais “de estilo”, quebras métricas no andamento suscitando 

transformação de compassos e tantas outras barbaridades bem feitas que não teria 

impulso de realizar em outro estado. Estava eu, sem grandes exageros, possuído 

por um processo: tocar. E desconfio com certa insistência que a possessão ali 

ocorrida diz respeito a um raro, mas não incomum, acontecimento de transgressões 
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limítrofes: a viola me alterou materialmente, fez-me aumentar os suspiros, ignorar os 

cortes dos dedos, envergar o tronco a torcer as mãos para produzir notas 

específicas. E assim a tornei um poço de milagres, causando-lhe arranhões, pedindo 

que vibrasse mais do que o habitual e que suportasse a variação de pressão em 

todo seu bojo e seu braço. A possessão não discerne como sólidos viola e violeiro, 

pois sim como polos de irradiação de recursos; os ata a um grau de 

heterogeneidade tão alta que os torna uma miríade tão violentamente faminta em 

possuir e impedindo que a unidade seja a medida dessa associação; é, antes, uma 

sociedade em gênese, crise e revolução. 

OPERAÇÃO E ESTRUTURA: RÍTMICA 

A cinese viola-violeiro é, portanto, uma progressão; dividida em três etapas, 

figuram como isoladamente possíveis – se é possível as isolar – a interação, a 

cooperação e a possessão, mas é nesta última encontrado o exemplo da situação 

por excelência não quantificável. E é nesta impossibilitada quantificação que se 

torce um conceito auxiliar que todo o teor dinâmico do vínculo viola-violeiro se 

expõe: o ritmo. Não só como sinônimo do léxico de andamento sonoro, nem como 

encadeamento de padrões de determinadas formas; pois sim como adaptação e 

oposição de energia vibratória: adapta-se por ser “(...) um mesmo movimento [como 

uma roda a girar] que continua e se repete [positivamente do imediatamente 

anterior]” (TARDE, 2004, p. 132, tradução minha); opõe-se “(....) [na] oscilação que é 

assim uma ruptura de um equilíbrio [como um pêndulo a balançar](...)” (TARDE, 

2004, p. 133, tradução minha). A sociogênese viola-violeiro sob uma escala 

distanciada do evento do tocar – tratando-lhe como início/meio/fim – é um problema 

de oscilação, isto é, de oposições de momentos: pega a viola/toca a viola/deixa a 

viola. Têm, viola e violeiro, neste caso de oscilação, tempos exatos de contato muito 

claros se observados nominalisticamente este aspeto. Já sob a ótica nano-sócio-

lógica, aquela interessada na transformação infra-coletiva não necessariamente 

humana (FERREIRA, 2012), as três etapas – interação, cooperação e possessão – 

aqui descritas são arquétipos funcionais de uma ordem progressiva e heterogênea 

de adaptação. Como se separam a consciência do retorno da ressonância e a 

ressonância em si do instrumento? Qual a quantidade de variações em uma 
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confusão de temas improvisados? A nano-sociologia dessa adaptação não diz 

respeito às condições do evento se não a de suas parcialidades irredutíveis, 

inexoravelmente corroborativas umas às outras. Seja sob o aspecto da 

oscilação/oposição ou da adaptação/parcialização, o contínuo desta progressão não 

é pacífico e brando; ao contrário, é sempre menos disciplinado do que esperavam 

instrumento e instrumentista. Conquanto surjam fases semi-unitárias, creio que 

aconteçam na maioria das vezes juntas e encadeadas uma a uma até que não se 

saiba seus limites e, enfim, é a última dessas fases –a possessão– o vocativo mais 

adequado e ilustrativo do processo em curso. Porque conjura, esta, adaptação e 

oscilação num só impulso: a possessão promove reforço de condições energéticas 

bem como o esmaecimento seletivo das mesmas. Adaptam e oscilam viola e violeiro 

sua sobreposição sem que o afastamento repentino ou a conjunção raivosa 

desconectem por completo esta nano-sociedade. Está então coligada a possessão 

ao reforço adaptativo e à oscilação opositora, sendo assim por excelência a 

possessão rítmica. 

Mas como, apesar de adaptativa, oscila e produz oposições tal sociogênese? 

Porque é, sobretudo, uma vazão, esta sociogênese, de processos: encadeiam-se 

sucessivamente sem que sejam plenamente um molde de fruição, mas antes uma 

estrutura de correntes de associação. Processos se contaminam mutuamente e 

geram novas e intensas diferenças de concentração nos casos mais aparentemente 

estáveis, pois assim movimentam o supostamente previsível ao inteiramente 

chocante: uma viola em cebolão, nas mãos de um tradicional violeiro, quando 

aleatoriamente desafinada pode suscitar que outras cordas desafinem, por vibração 

simpática, e o violeiro no evento do tocar possa se beneficiar deste choque com uma 

mudança timbrística nunca antes experimentada. E por isso incite padrões duetados 

mais similares ao Heavy Metal10 do que à massa fonográfica da Música Sertaneja. 

Este aleatório exemplo quer tornar visível o caráter dúbio da associação viola-

violeiro: operação – um conjunto de processos – e estrutura –decantação de 
                                                 
10 O caso do violeiro Índio Cachoeira é bastante ilustrativo; floreia seus temas com recursos extremamente 
comuns e altamente reconhecíveis aos headbangers guitarristas –hammers, pull offs– que no arcabouço tecno-
sonoro da “viola caipira” são indesejados mas, quando em execução, prestigiosos. 
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operações– intercambiam supremacias numa progressão temporal. Implicar a 

sociogênese viola-violeiro é, de certa forma, flexionar um estudo de operações, 

realizar assim uma alagmática. Uma manobra: 

 (...) [a definir] uma certa convertibilidade da operação em estrutura e da estrutura em 
operação, pois realiza a operação a transformação de uma estrutura em outra estrutura, que se 
investe à estrutura antecedente que irá se reconverter, ao fim da operação, na estrutura 
seguinte: a operação é um μεταξυ [meio] entre duas estruturas e é portanto de uma outra 
natureza de toda estrutura. (SIMONDON, 2005, p. 561)11.  

Os saltos realizados entre o figurativo e o abstrato num ambiente de 

precipitações que variam seus resultados –interação, cooperação e possessão 

diferem antes pela intensidade da associação do que pela natureza da mesma– 

pouco elucidam “o que se toca”, mas sim “como é possível que haja o tocar”. É, 

este, o produto de interceptações das intenções do instrumentista sobre o que 

oferece materialmente o instrumento? Creio, antes, num vínculo mais dinâmico onde 

não há mediação. Não há coisa alguma entre viola e violeiro se não o movimento de 

contaminação irremediável –são raros os ex-violeiros– vibratória de um pelo outro. 

Algo se conquista e se captura nesta associação: estruturas físicas são quebradas 

pelo fluxo de adaptações e oposições, convertendo estas iniciais estruturas em 

imprevisíveis operações. O que é uma afinação “tradicional” no ato de possessão 

onde qualquer adjetivo categorial não é capaz de qualificar materialmente o caráter 

do que neste ato se produz? O que é a nomeação adjetivada da viola perante o 

tocar viola se não uma forçada conexão entre naturezas absolutamente distintas, o 

tocar e o falar de/sobre? A irredutível condição do evento de tocar é uma insana 

variância: é necessário o desnível, o contraste, a diferença material entre 

instrumento e instrumentista para que haja movimento. E é graças a este movimento 

que tudo conectado a essa sociogênese viola-violeiro pode se manifestar e deixar 

seu rastro a praesenti como sui generis processos de associação.O coligativo deste 

desnível primeiro, o mote de repetições desses desbalanços, onde operação e 

estrutura se opõem/decrescem e se adaptam/reforçam, é precisamente o que aqui 

se evoca por ritmo. 

 
                                                 
11 Tradução livre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cruzada a cinese de um violeiro com uma viola tem-se um caso particular de 

associação: empunha o primeiro os portes físicos da segunda para que juntos 

possam convergir sob a sina do efeito sonoro. Mas como isso realizam e em que 

medida confrontam seus limites de superfície – e qual o estatuto lógico interoperável 

de suas superposições– não é um simples pormenor. Admitido o complexo contato 

dessas superfícies, insinuo: há, literalmente, sincronização entre dois compostos 

materiais; um biótico e intencional, o violeiro, e outro abiótico e retro-operativo, a 

viola. A duração fugaz desta sincronização é da ordem de investigação de uma 

espécie de nano-sociologia; se houve nas Ciências Sociais um alguém que pôde 

deixar rastros dessa possível subversão metodológica da disciplina, foi Gabriel 

Tarde. E é justo que Gabriel Tarde seja o solvente acionado para que não seja, a 

sociogênese viola-violeiro, uma questão de “música”. É, insisto, uma coisa outra e 

completamente disjuntiva, processual; e não sem rigorosos motivos é Gilbert 

Simondon, e sua proposta alagmática, um catalisador desta ousada e mínima 

provocação nano-sociológica.  

Viola e violeiro gestam uma sui generis condição no evento do tocar; e há 

neste aspecto momentâneo uma irredutibilidade que se impossibilita estudos 

musico-lógicos, sócio-lógicos, antropo-lógicos canônicos e desejáveis nos arredores 

das “humanidades”, o faz por se pretende menor, intraduzível e apenas implicativa. 

Não há explicação para uma possessão, tampouco para um caso rítmico de 

possessão. Ou, se há a opção de fazê-la “objeto de análise” preferiu esta pesquisa 

investir na investigação de uma circunstância materialmente localizada, e não 

exatamente em um “objeto de pesquisa”. Orientada esta circunstância por 

multíplices arranjos, nunca reproduzindo em completo sucesso uma configuração 

anterior, expande ela um problema de pesquisa a uma condição de pesquisa. Tocar, 

ou experienciar da atenção técnica do evento do tocar, é neste caso a única 

orientação do pesquisador; e não curiosamente é esta proposta nano-sociológica 

uma simples opção ética: para se atentar a uma possessão é preciso que dela se 

possa apreender alguma irredutibilidade, para que não seja ela equivalente a 

qualquer outra coisa. A viola, o violeiro são elementos que se precisa conhecer para 
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junto deles se escrever acerca; e optou-se aqui investigar esses nanoscópicos 

instantes, nos quais os discursos não importam tanto –e não raramente nem 

pronunciados–, mas sim os modos pelos quais se pode estabelecer o contato entre 

superfícies de materiais muito bem localizados. Esta pesquisa se conclui em uma 

desconfiança: a soma da unidade viola com a unidade violeiro não equivalem ao 

amálgama instável compostos por ambos no específico e momentâneo evento do 

tocar; quando possuídos mutuamente, viola e violeiro desempenham um regime 

energético tão peculiar e qualitativamente variado que talvez merecesse este fato 

um tanto mais de rigor implicativo e imaginação; talvez necessite esta nano-

sociedade de conceitos/ferramentas metodológicas que assumam o mínimo material 

como escala suficiente de trabalho provocativo sobre processos materiais de 

associação. 
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