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Introdução:  

A identidade sonora 

 

Na música popular muitas vezes o intérprete busca atingir um nível de 

execução onde se torna perceptível uma sonoridade particular, de traços 

inconfundíveis para o público. É mais fácil perceber isso no âmbito da canção em 

interpretes como Milton Nascimento, Elis Regina e João Gilberto que, de certa forma, 

criaram formas diferentes de cantar. Mas essa percepção de sonoridade particular 

também ocorre no âmbito da música instrumental. No Brasil podemos citar como 

exemplos disso instrumentistas como Hermeto Pascoal, que explorou em seu 

trabalho a sonoridade da música nordestina, e Egberto Gismonti, que tem sua obra 

mais atrelada a uma sonoridade híbrida entre o popular e o erudito. Para o universo 

da guitarra e do violão, mais pertinente ao nosso curso, são notórias as sonoridades 

de instrumentistas como Pat Metheny, Wes Montgomery e Lenny Breu, que 

influenciaram diversas gerações de instrumentistas assim como, no Brasil, temos o 

guitarrista Hélio Delmiro, responsável por algumas adaptações importantes do 

gênero do Samba para guitarra.  

Essa sonoridade característica é a assinatura do instrumenta e um de seus 

principais elementos é a articulação. Dessa forma o estudo da articulação deve vir 

sempre em primeiro plano com a consciência de que determinadas escolhas podem 

contribuir para a criação de uma ou outra sonoridade especifica.   

 

O que são articulações? 
 

A articulação é, de certa maneira, responsável pela uniformidade da frase 

musical. Quando comparamos a música com o universo da linguagem falada a 

articulação musical se porta da mesma maneira que um “sotaque” especifico. Uma 

região em que se fala com um determinado sotaque é como o gênero musical em 

que uma articulação especifica é comumente utilizada.  

Para a teoria musical geral existem alguns tipos de articulação: o legato 

(ou ligado), o non legato (ou não ligado), o staccato (ou destacado) e o portato (ou 
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levado)1. É importante conhecermos bem estes termos para a compreensão da 

linguagem universal da música. 

 

Frase ligada: o instrumentista toca a frase preservando a duração original das notas 

sem interrupção na passagem de uma nota para outra.2 

Ex.: 

 

 

Frase não ligada: o instrumentista toca a frase sem a necessidade de preservar a 

duração real entre as notas, mas sem exagero. 

Ex: (a indicação acima da partitura serve apenas para orientar o leitor sobre o gênero 

do jazz) 

 

 

Frase destacada: Toca-se a frase com metade da duração original das notas. 

Ex.: 

OU 

 

 

 
1 Termos italianos, emprestados da música erudita ocidental, que ainda são usados na 

escrita musical. 
2 Na realidade esse tipo de ligado só faz sentido em instrumentos que se tem a facilidade 

para produzir um fluxo constante de som, como os instrumentos de sopro, com a coluna de ar, e os 

de corda friccionada, com o arco. Por essa razão é mais comum encontrar ligados de apenas duas 

ou três notas para guitarra e violão. 
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Frase levada: toca-se a frase de maneira intermediária entre a forma ligada e 

destacada.  

Ex.: 

 

 

Para o uso específico da guitarra elétrica também podemos falar das 

articulações que estão associadas a uma nomenclatura especifica. Essa 

nomenclatura contempla basicamente dois movimentos o hammer on e o pull off.3 

 

Hammer on: como o nome já sugere, os dedos da mão esquerda4 

“martelam” a corda em uma determinada casa produzindo uma nota sem 

o auxílio da mão direita5.  

 

Pull off: os dedos da mão esquerda “puxam para a fora” a corda 

anteriormente pressionada.  

 

Esses dois efeitos estão associados com ligado. A técnica tapping6 , 

grosso modo, também se utiliza desses movimentos para o efeito desejado. 

 

Ex. : 

       hammer on com ligado ascendente              pull off com ligado descendente 

                                           

 
3 Essa nomenclatura normalmente é encontrada nos materiais na língua inglesa. 
4 Mão destra que normalmente pressiona as cordas nas casas do braço da guitarra. 
5 Mão destra que normalmente fere com ou sem palheta as cordas da guitarra. 
6 Técnica que se utiliza do hammer on com a mão direita destra do guitarrista. 
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Um desdobramento da articulação ligada usado com frequência pelos 

violonistas e guitarristas é o glissando, ou o arraste ligado de dedo. Normalmente 

utilizado entre duas notas e com apenas um dedo o glissando é o deslizar rápido e 

continuo de uma nota para outra. 

 

Ex.: 

                glissando ascendente                            glissando descendente 

                                               

Apesar da importância dessas definições elas são de cunho mais teórico 

que prático. Neste curso vamos explorar a articulação enquanto movimento a partir 

da mecânica do instrumento. 

 

Situação Real 

 

A explanação que fizemos das articulações usadas no violão e na guitarra 

são apenas para familiarizar o estudante com a linguagem musical usual porque o 

intuito deste material é na realidade apresentar uma ferramenta de desenvolvimento 

melódico para ser utilizada em uma situação real onde o instrumentista já consciente 

dos vários elementos, entre eles as articulações, expõe suas ideias musicais na 

improvisação. 
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Articulação por Chico Pinheiro 

 

O conceito de articulação que será apresentado agora tem relação direta 

com o pensamento por posições e a digitação de escalas no braço do violão e da 

guitarra. Dessa forma precisamos observar como funciona o pensamento vertical 

tradicional. 

 

Pensamento Vertical 

 

Ao longo do tempo foi se consolidando um pensamento de cunho mais 

vertical na improvisação, principalmente no violão e na guitarra, onde as escalas são 

organizadas a partir da posição do acorde. As escalas então são assimiladas por 

esquemas de diagrama vertical dentro de um âmbito de no máximo seis casas do 

braço do instrumento. 

Como exemplo disso vamos observar como se dá a escala de Dó maior 

em algumas de suas posições dentro desse pensamento vertical7: 

 

Posição 1 

 

Posição 2 

 

 
7 No caso sem o uso de cordas soltas. 
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Posição 3 

 

Posição 4 

 

Posição 5 

 

 

A aplicação desse sistema vertical de escalas limita a tessitura da melodia 

a um âmbito de, aproximadamente, duas oitavas. Assim quando existe a 

necessidade de ampliação dessa tessitura o instrumentista se vê obrigado a uma 

quebra de posição. 

Dessa forma, o pensamento vertical condiciona o instrumentista ao uso 

das posições de acorde que ele mais domina. Vejamos um exemplo de como se dá 

essa aplicação na cadência de II – V – I8 na tonalidade de Dm: 

 
8 Para indicar os graus uma cadência é comum utilizar números romanos. Essa 

simbologia nos informa quais são os graus do campo harmônico utilizado, no caso Dm harmônico. 
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Ex.: 5’55” 

 

 

Acordes e escalas que são utilizadas nesse exemplo. 

 

 

 

Podemos observar que as escalas são digitadas da 4ª até a 8ª casa 

restringindo a execução a mesma posição vertical. 

 

Pensamento Horizontal 
 

Diferentemente desse pensamento vertical, em que o instrumentista fica, 

de certa forma, “preso” na posição do diagrama, estamos propondo aqui um estudo 

de cunho mais horizontal no instrumento.9  

 
9 O pensamento horizontal não exclui os benefícios da sistematização vertical das escalas 

por posição. Muitas vezes realizamos intercâmbios entre essas duas concepções. 
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O pensamento horizontal no violão e guitarra possibilita uma troca mais 

orgânica de oitavas dentro de um contexto melódico de improvisação, ou seja, uma 

“tessitura”10 muito maior para o trânsito melódico. Essa forma de pensar abre 

interessantes possibilidades melódicas e harmônicas e tem como facilitador a 

articulação do arraste ligado, ou glissando, dos dedos da mão esquerda. 

Vejamos agora como exemplo a escala de Dó maior a partir do início do 

braço do violão: 

 

 

 

Nesse exemplo em Dó maior, no sentido ascendente da escala, a função 

do arraste está na maior parte do tempo com o dedo 411, sendo usado o dedo 3 

apenas na 3ª corda, enquanto que no sentido descendente da escala a função do 

arraste está com o dedo 1. Uma coisa muito importante é que a escolha do dedo que 

executa e o lugar em que é realizado o arraste é muitas vezes em função da frase 

musical desejada e não é uma forma estática e imutável podendo assim variar12. 

Entendido o funcionamento do arraste podemos deduzir que dentro do 

campo harmônico maior, por exemplo, a sequência das articulações nos outros 

 
10 Tessitura ou “Range” é a extensão de notas, oitavas, que possui um determinado 

instrumento.  
11 Sempre que nos referimos a dedos com números estes serão os dedos da mão 

esquerda da pessoa destra, ou seja, a mão que vai no braço do violão. 
12 Uma outra curiosidade é que podemos relacionar a articulação do arraste com a 

mudança de corda efetuado pela mão esquerda. Neste exemplo a articulação aparece sempre nas 

últimas notas antes da mudança para a próxima corda.   
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graus desse campo harmônico segue similar à de sua escala de 1º Grau (Modo 

Jônio)13. 

Para compreendermos melhor esse pensamento horizontal vamos 

observar como aplica-lo sobre outros tipos de escala: 

 

Menor Harmônica                    

 

(Am) 

 

 

 

 

Obs.: Podemos perceber pela tablatura que a articulação se dá sempre entre as 

duas últimas notas que são tocadas em uma corda, salvo algumas exceções. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Para melhor compreensão do estudante recomenda-se um estudo prévio de escalas, 

campos harmônicos maiores e menores, assim como os modos gregorianos. 
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Menor Melódica                       

Começando com a fundamental na 6ª corda com o dedo 1. 

(Am) 

 

 

Alterada  

Começando com a fundamental na 5ª corda com o dedo 1. 

(C7alt)
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Começando com a fundamental na 5ª corda com o dedo 3. 

(E7alt) 

 

 

 

 

Começando com a fundamental na 6ª corda com dedo 1. 

(A7alt) 
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Dom – Dim 

(C7) 

 

 

Tons Inteiros 

(E) 

 

 

Obs.: Podemos notar, neste caso, que para a escala de tons inteiros não temos a 

necessidade de usar a articulação do arraste para uma forma mais horizontal.  
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A partir deste ponto é interessante que o estudante, tendo compreendido 

o funcionamento do mecanismo e o uso da articulação, monte as outras escalas 

(modos) do campo harmônico maior, assim como as escalas (modos) dos campos 

menores em diferentes tonalidades e posições. A absorção do pensamento 

horizontal só é possível por meio da prática cotidiana dessas escalas e seu uso real 

sobre os encadeamentos harmônicos. 

 

Vejamos agora como a aplicação do sistema horizontal de escalas amplia 

a tessitura melódica: 

 

Ex.: 6’21” 
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Visualização do movimento melódico no braço do violão (guitarra): 

 

 

 

Ex.:7’21” 
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Ex.: 7’41” 

 

 

 

 

Buscando maior liberdade com relação a digitação no instrumento pode-

se então utilizar sempre que necessário o movimento de arraste de dedos da mão 

esquerda. 

 

Como estudar esse material? 

 

Normalmente o estudante tem o hábito de estudar os elementos musicais, 

no que tange também a articulação, separadamente. Em uma situação real, quando 

se busca uma sonoridade mais uniforme nos momentos de improviso, esses 

elementos já são necessariamente utilizados. Dessa forma articulação, digitação, 

mudança de corda, dedilhado ou palhetada estão sempre em negociação para que 

exista uma sonoridade uniforme e com mais fluência.  

Vamos observar a transcrição de um improviso sobre uma situação real 

de uma música conhecida: 
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Ex.:12’54” 
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Para o melhor aproveitamento do tempo o estudante pode utilizar play-a-

longs com bases harmônicas de músicas conhecidas, ou de preferência, gravar ele 

mesmo a base de alguma música que conheça para improvisar buscando sempre 

aplicar um pensamento mais horizontal. Primeiro em andamento lento, acelerando 

gradualmente até que consiga articular no andamento original da música escolhida.  

 

 

 


