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Resumo: O presente trabalho, parte integrante de uma pesquisa mais ampla sobre possibilidades 
texturais (entendendo-se textura como o universo de fenômenos decorrentes das relações rítmicas 
verticais - homo e heterorritmia - entre elementos de uma obra) em meios instrumentais, objetiva 
revelar a totalidade das possibilidades de estruturas harmônicas disponíveis no violão/guitarra, através 
da formulação de funções no âmbito da programação. O código bicordeharm (RAMOS e GENTIL-
NUNES, 2015), mapeia todas as possibilidades de execução cordal de qualquer intervalo (bicorde) e suas 
11 transposições. O satisfatório funcionamento do código aponta para possibilidades de êxito no 
desenvolvimento de versões para tri, tetra, penta e hexacordes. 
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Instrumentos musicais tais como o piano, o violão, a harpa, a guitarra e o 
órgão, permitem a execução simultânea de notas com independência de ataque e 
duração. Por isso são meios para a realização de melodias, acordes, polifonias, 
heterofonias, texturas corais, etc. Os chamados “instrumentos harmônicos” têm ainda, 
cada qual, além de suas propriedades de tessitura e timbre, modos singulares de 
disponibilizarem-se para os projetos no campo da textura. O presente trabalho, parte 
integrante de uma pesquisa em andamento que visa descrever a totalidade de 
possibilidades texturais de determinados meios instrumentais, produz estudos sobre o 
violão/guitarra. Tal escolha é consequência de uma demanda por auxílio ao 
compositor. 

Ao compor para violão é preciso dominar uma série de peculiaridades técnicas 
do instrumento. Entre os problemas mais comuns, em obras de compositores 
não violonistas, destacamos: intervalos e acordes impossíveis de se executar e 
inconsistência na utilização de cordas soltas para explorar possibilidades 
técnicas e musicais. (ABDALLA, 2011) 

 

Os manuais de orquestração e instrumentação carecem de informações 
precisas.  

Linhas melódicas, acordes e melodias acompanhadas são todas possíveis no 
violão, que é digitado com os quatro dedos da mão esquerda e atacado com os 
cinco dedos da direita. (ADLER, 2002)1 

 

Nas duas páginas que compõem o tópico Violão, cuja citação registrada no 
presente texto encerra todo o conteúdo sobre textura, Adler, além de não comentar a 
possibilidade da escrita polifônica (amplamente adotada no repertório de concerto 

                                                           
1 Single-line melodies, chords or melodies with accompaniments are all possible on the classical or 
acoustic guitar, wich is fingered with four fingers of the left hand and plucked with all five fingers of 
the right hand. 

mailto:bernardo.ramos.br@gmail.com
mailto:bernardo.ramos.br@gmail.com


  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 21 

 
 

para o instrumento, tal como se observa em diversas transcrições da obra de Bach para 
alaúde, por exemplo), não lida com questões importantes com as quais se depara a 
escrita para violão/guitarra. Dado que o violão faz acordes, estes podem ser compostos 
por quantos elementos? É possível executar acordes com quaisquer das notas 
componentes da tessitura do violão? Em caso negativo, como saber se um determinado 
acorde é viável?  No caso de melodias acompanhadas, existem limites aos quais deve-
se ater-se para a realização de tal projeto? Quais? Quanto às texturas polifônicas, existe 
um número de elementos (vozes) limite? Seria possível determinar as propriedades 
das relações rítmicas e intervalares que tornam realizável um plano polifônico? Será 
possível responder tais questões considerando o nível profissional e estudantil, visto 
que pertence à gama de atividades do compositor a produção material escolar? Dentre 
tais questões algumas poucas têm resposta evidente, as outras demandam exercícios 
empíricos e/ou assistência de experts, que por sua vez têm a oferecer o universo de 
suas experiências individuais acumuladas.   

Devido à afinação padrão das cordas soltas, muitas montagens de acordes são 
pouco práticas ou impossíveis de tocar. (...) Para ganhar tempo e evitar 
confusões, sempre que o arranjador quiser um solo de guitarra que consista 
em uma determinada linha melódica sobre um padrão de blocos de acordes, é 
preferível redigir o mais simples possível, cofiando ao guitarrista a elaboração 
dos blocos, ao invés de tentar escrever todas as notas de cada acorde. 
(SABESKY, 1994)2 

O objetivo de se responder de modo exaustivo à tais perguntas é dificultado 
por dois fatores: a imprecisão na descrição do aspecto textural inerente à teoria musical 
tradicional e complexo de variáveis relacionados à ergonomia. 

O aplicativo comercial Chord (TOM, 2015), desenvolvido para a plataforma 
Android, é uma iniciativa de auxílio a compositores e instrumentistas, com interface 
extremamente polida e funcional. Sua aplicabilidade, ainda que possa ser aproveitada 
profissionalmente, é voltada principalmente para o público leigo, e não há preocupação 
acerca de questões sobre estrutura (fora o aspecto escalar e modal) e, principalmente, 
da textura musical.  

As categorias polifonia, homofonia, heterofonia, etc., descrevem apenas de 
maneira superficial as propriedades texturais de uma obra. Numa polifonia a quatro 
vozes, por exemplo, diversas relações podem se dar entre seus elementos, incluindo 
aumento ou redução no número de partes, convergência ou divergência rítmica entre 
elas. A Análise Particional (GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003, e GENTIL-NUNES 
2009, doravante AP), proposta analítica voltada para a textura musical e baseada na 
aproximação entre a Teoria das Partições de Inteiros (ANDREWS 1984) e a análise 
textural de Wallace Berry (1976), possibilita observação da totalidade das 
configurações texturais de uma obra. No presente trabalho, bem como na pesquisa a 
que este pertence, provém da AP os instrumentos de descrição e análise do aspecto 
textural. Por exemplo, a pergunta sobre as possibilidades texturais de um determinado 
meio instrumental é construída como uma pergunta pela viabilidade dos padrões 
texturais descritos tal como são descritos na AP, a saber, as partições. 

A questão da ergonomia na música instrumental não se reduz à relação 
entre as estruturas do corpo humano e do instrumento, de modo a obter máxima 
eficiência e salubridade. Os corpos e os instrumentos estão inseridos em culturas, 

                                                           
2 Because of the basic tuning of the open strings, many voicings can be impratical or impossible to 
play. (...) To save time and avoid confusion, whenever the arranger wants to the guitar to play a solo 
consisting of a definite melodic line over a chordal pattern, it is best notate as simply as possible, 
trusting the guitarist to voice the passage rather than to write out all the notes of each chord. 
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tradições. Quantos pianistas estariam aptos a tocar com maestria os estudos 
transcendentais de Liszt no período em que foram compostos? Quantos podem fazê-lo 
hoje? Muitas tradições instrumentais se desenvolvem buscando a absorção de exceções 
como novas regras.  As possibilidades de um determinado instrumento mudam, assim, 
com o tempo. Desta forma, a pergunta por tais possibilidades deve se direcionar às 
tradições. Entretanto, estas podem ser expandidas. Será que existem recursos 
ergonomicamente viáveis e desconhecidos por uma determinada tradição 
instrumental? Deve-se considerar a possibilidade da existência de propostas de 
execução (em qualquer grau de complexidade, incluindo as mais simples) raramente 
abordadas ou não consideradas por instrumentistas, compositores, tradições. O 
desvelamento de tais propostas no âmbito da textura pode oferecer novos caminhos 
para a composição e performance instrumentais. 

 

Fig. 1 Estudos I e II (BROUWER, 1972): particiogramas 

As primeiras etapas de pesquisa em questão trataram de levantar e analisar 
dados que possibilitam a resposta para a pergunta: que estruturas texturais são 
inerentes ao idiomatismo do instrumento? Dentro da tradição do violão, estes dados 
estão contidos nos estudos, uma vez que estes são elaborados para inserir o estudante 
no âmbito do vocabulário instrumental. As séries Estudios Sensillos (BROUWER, 
1972) e Douze Études (VILLA-LOBOS, 1952) compõem o material inicial selecionado, 
tendo a obra de Brouwer sido abordada em primeira etapa. 

Após a observação e identificação das demandas técnicas e estilísticas mais 
recorrentes nos Estudios Sensillos e em algumas obras de concerto, constatou-
se que o compositor utiliza uma escrita idiomática, isto é, procedimentos 
tradicionais do instrumento. (MORAIS, 2013) 

A análise dos 20 estudos, realizada a partir de arquivos MIDI pelo aplicativo 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES 2004), descreveu estruturas e relações (Fig. 1). 

No particiograma, o índice de aglomeração é plotado no eixo horizontal, e 
denota a dependência ou blocos com massa crescente. Já o índice de dispersão 
é plotado no eixo vertical e descreve a diversidade ou polifonia crescente. As 
partições encontradas no arquivo analisado são marcadas em retângulos. A 
densidade das linhas que ligam as partições descreve a frequência com a qual 
houve trânsito direto entre elas (RAMOS, 2014) 
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Estudos comparativos revelaram o nível de reincidência das partições 
encontradas na totalidade dos estudos além de explicitar relações entre diferentes 
técnicas abordadas em cada estudo e suas consequências no âmbito da textura. Foi 
constatada também a  tendência de progressão paralela entre as complexidades técnica 
e textural (Tabela 1). Isto se expressa tanto na variedade de partições quanto na 
complexidade das partições encontradas (nota-se que as partições com maiores 
densidade-número e índices de aglomeração e de dispersão tendem a compor os 
últimos estudos). Além disso, a presença mais ou menos ostensiva de cada uma das 
partições na totalidade dos estudos indica a possibilidade de determinação do aspecto 
textural do idiomatismo. Por exemplo, as partições [1] (indicativa de parte unitária) e 
[1²] (registra duas partes unitárias heterorrítmicas) encontradas em 90 e 80% dos 
Estudios Sensillos, respectivamente, apresentam-se como modos de estruturação 
fundamentais na composição destes. Inerente à 65% dos estudos, [1 2] (parte unitária 
em divergência rítmica com elemento composto de duas partes homorrítmicas) é 
notada tanto em estudos simples quanto nos mais complexos. 

Entretanto, a conceituação de um idiomatismo textural depende de outros 
fatores 

Algumas partições duram vários compassos, enquanto outras, mesmo que 
reincidentes, surgem em frações de tempo.  Assim como as entidades rítmicas, 
melódicas e harmônicas, as partições (entidades texturais) relacionam-se com 
a sintaxe do discurso musical, podendo ter funções substantivas, seccionais, 
transicionais, entre outras. A medição das durações das partições demanda 
elaborações no campo da programação, o que está previsto nas próximas 
etapas da presente pesquisa. (RAMOS,2014) 

Estas elaborações, já em andamento, serão abordadas em trabalhos futuros. 

Tabela 1. Distribuição das partições encontradas nos 20 Estudios Sencillos (BROUWER, 1972).

 

 

O caso notável do estudo VI de Brouwer, única peça estruturada com 
partição única ([5], blocos compostos de cinco notas), levantou uma questão que 
trouxe consequências para todo o trabalho.  Trata-se de um estudo para arpejos em 
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posição fixa (doravante, APF), em outras palavras, execuções sequenciais de notas de 
um acorde nas quais a posição dos dedos da mão esquerda não se altera. Para isso, as 
notas de um APF devem localizar-se em cordas diferentes, consequentemente, podem 
ser executadas em bloco (Ex. 1).  Segundo a tradição da escrita para violão/guitarra, 
caso não existam orientações especiais na partitura, espera-se que em APF as notas se 
sobreponham (Ex. 4), durando até a ocorrência de pausa, mudança de posição da mão 
esquerda ou cessão natural da vibração das cordas, evidenciando-se assim, o aspecto 
harmônico da estrutura arpejada.  

Os arpejos com mudança de posição (doravante AMP) são lidos de acordo 
com a definição geral de arpejo (execução horizontal das notas de um acorde), 
destacando-se o caráter linear de tal estrutura.  É possível executar um AMP com 
sobreposição de notas nos segmentos que seguem os padrões do APF caso o efeito seja 
desejável ou aceito como residual (o que é mais comum no violão do que na guitarra). 
Tal sobreposição progressiva, no entanto, é necessariamente interrompida nas 
mudanças de posição ou nas sequências com notas na mesma corda. As duas primeiras 
peças que compõem os Douze Études (VILLA-LOBOS, 1952), baseados em figurações 
compostas de APFs (Étude 1) e AMPs (Étude 2), são exemplos ilustrativos, como 
mostram os exemplos 1 e 2. 

Ex 1. Trecho do Étude 1 (VILLA-LOBOS, 1952), um APF, seguido de sua transcrição em bloco. Os 
números circulados, que representam as cordas nas quais deve-se executar cada nota, ilustram uma 

das condições de possibilidade do APF: as notas devem estar em cordas diferentes. 

 

Ex. 2 Trecho do Étude 2 (VILLA-LOBOS, 1952) seguido de sua transcrição em bloco (parcial). O 
círculo vazio indica o uso de corda solta. A região selecionada sob o signo IX, contém notas a serem 
tocadas na nona posição.  Na transcrição, linhas pontilhadas ligam as notas localizadas na mesma 

corda, inviabilizando a execução cordal. 

A produção dos arquivos MIDI é realizada automaticamente por aplicativo 
de editoração de partitura. No caso do estudo VI (BROUWER, 1972), por exemplo, a 
transcrição semelhante à partitura apresenta no resultado analítico as partições [1] e 
[1²], descrição de estrutura composta por duas partes heterorrítmicas (ver Ex. 3). 

Este resultado foi considerado insatisfatório pois descreve de maneira 
imprecisa o recurso instrumental utilizado na obra (APFs). 

A transcrição na qual se registram as durações reais de cada nota, como se 
observa  no Ex. 4, apresentou resultado analítico descritivo de estruturas polifônicas 
(partições [1], [12], [13], [14] e [15]), o que é incompatível com uma descrição de 
sequência de arpejos.  
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Ex. 3 - Trecho do estudo VI (BROUWER, 1972). 

 

Ex. 4 Trecho do estudo VI em transcrição que explicita a duração real das notas durante a execução. 

Partições [1], [12], [13], [14] e [15]. 

 

Ex. 5 Trecho do estudo VI transcrito em blocos. Deste modo tem-se apenas a partição [5]. 

A opção pela transcrição em blocos (Ex. 5) se deu principalmente pela 
congruência com a prática violonística e com o fato do arpejo ser, dentro do 
Particionamento Melódico (GENTIL-NUNES 2014), um indicador de dependência 
entre linhas internas a uma estrutura. Dado que na guitarra/violão um determinado 
acorde possibilita a realização de qualquer APF com suas notas, conclui-se que 
execuções cordais ou sequenciais não são recursos diferentes, mas modos de utilização 
de um mesmo recurso. 

A posição fixa gera um acorde em potencial, que pode ser atacado em bloco ou 
em qualquer tipo de sequência arpejada. Considerando-se que a presente 
pesquisa objetiva revelar os recursos disponíveis no violão, optou-se por 
interpretar os arpejos em posição fixa como acordes articulados, adaptando a 
partitura original e redigindo-os como bloco. (RAMOS, 2014) 

A própria nota de cabeçalho contida na partitura do estudo VI (apresentada 
no Ex. 6) a qual sugere a execução da peça em outras “fórmulas”, é indicativa da 
correção da interpretação adotada.  
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Ex. 6 Nota de cabeçalho do estudo VI “Este estudo pode admitir outras fórmulas, por exemplo”. As 
letras sobre as hastes indicam os dedos da mão direita que devem atacar cada nota.  Trata-se de trecho 

da peça com notas reordenadas. 

Os acordes em bloco e os APFs são representados pelas mesmas partições: 
[2], [3], [4], [5] e [6], indicativas de estruturas em bloco formadas por duas, três, 
quatro, cinco e seis notas. O mapeamento exaustivo das possibilidades de realização 
destas compõe o recorte do presente trabalho. Para isto, optou-se pela confecção de 
função computacional.  

O violão e a guitarra elétrica são os meios instrumentais abordados neste 
trabalho e serão tratados como um único (violão/guitarra), considerando apenas a 
afinação tradicional (da corda mais grave em diante: Mi 1, La 1, Re 2, Sol 2, Si 2 e Mi 
3). Esta opção deve-se ao fato de que, até o presente momento não foi possível 
comprovar que uma determinada estrutura harmônica possível em um dos 
instrumentos é impossível em outro, excetuando-se quando há notas no topo da 
tessitura da guitarra (um pouco mais extensa que a do violão). Estes casos serão 
contemplados. 

A função bicordeharm 

A função bicordeharm, elaborada sobre a plataforma MATLAB, foi 
desenvolvida para mapear as possibilidades de execução cordal das estruturas 
harmônicas mais simples, os bicordes. Dois elementos são fornecidos à função: a 
matriz braco e o intervalo harmônico determinado pelo usuário. 

 

 

Fig 2. Matriz guita. Representa o braço do violão/guitarra numericamente. A primeira coluna descreve 
as cromas das cordas soltas. 

 

Braco é uma matriz que representa o braço do instrumento (Fig. 2). É 
composta de seis linhas e 17 colunas. As linhas são compostas pelos números referentes 
às classes de notas encontradas nas cordas do violão/guitarra, seguindo a notação da 
teoria dos conjuntos (ver STRAUSS, 1990). Consequentemente, as colunas 
representam as casas do instrumento sendo que na primeira à esquerda constam as 
cromas das cordas soltas. 

A seleção do intervalo é feita a partir da classe zero (Dó). O usuário deve 
atuar escolhendo uma segunda, formando assim o bicorde a ser mapeado. Por 
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exemplo, ao se escolher a classe 3, a partir da declaração bicordeharm (3), será 
considerado o par [ 0,3]. 

 

 

Fig. 3 Segmento da matriz resposta para o comando bicordeharm (3). A primeira solução 

encontrada ([8 10]) representa o par: dó3 localizado na segunda corda (primeira casa) e o mi♭2 

encontrado na quarta corda (primeira casa). 

O processo computacional ocorre sobre braco.  A função realiza uma 
varredura na matriz, localizando todos os pares de posições possíveis para o intervalo 
determinado pelo usuário e para suas 11 transposições. Estes resultados são listados na 
matriz bicordes, 

Três filtragens sequenciais são aplicadas a esta matriz: 

 

1. filtraoitava - elimina os resultados nos quais as duas posições 
localizam-se entre a décima segunda e a última casa. Existem 
diversos padrões de construção para o violão e para a guitarra; 
nestes, o número de casas varia entre 19 e 24. Dado o objetivo de 
atender a todos os padrões, decidiu-se por considerar o fato de que 
todo resultado encontrado pode ser “transportado” 12 casas (caso 
haja casas o bastante para além da posição original, o que varia de 
acordo com a construção do instrumento) encontrando-se o mesmo 
par de cromas (no caso de pares formados por nota em corda solta e 
outra em corda presa, haverá mudança de registro apenas na 
segunda), portanto, todo par encontrado após a décima segunda casa 
é uma repetição de um resultado 12 casas para trás (para a esquerda 
da matriz guita). 

2. filtracorda - elimina resultados na mesma corda, dado que estes não 
possibilitam execução simultânea. 
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3. filtramao - testa a viabilidade ergonômica, podendo ser regulada 
pelo usuário. Seleciona-se a extensão dos fragmentos do braço 
válidos para o encontro de um bicorde, de acordo com a ergonomia 
esperada para a mão esquerda. Por exemplo, no momento, usa-se o 
limite default de cinco casas. Isto significa que todos os pares nos 
quais os elementos apresentarem entre si uma distância maior do 
que cinco casas serão eliminados do conjunto-solução. Isto permite 
ao usuário definir o nível de extensão do gesto da mão esquerda 
inerente a um projeto. Neste processo são considerados válidos todos 
os resultados nos quais um dos elementos se localize na primeira 
coluna (cordas soltas) de guita, uma vez que não há limite 
ergonômico para esses casos. 

 

No presente momento a função bicordeharm é usada exclusivamente em 
linha de comando; entretanto, encontra-se em andamento a implementação da função 
em aplicativo com interface. 

Como exemplo, o comando bicordeharm (3) retorna 282 resultados, na 
forma de pares de posições na tablatura (guita). Estas posições são expressas em 
colunas ordenadas verticalmente, com seis linhas cada, de forma que a primeira coluna 
contém as posições 1 a 6 (cordas soltas), a segunda as posições 7 a 12 (primeira casa), 
a terceira as posições 13 a 18 (segunda casa), e assim por diante.  

Conclusões 

A função bicordeharm representa um primeiro teste com estruturas simples 
de mapeamento exaustivo das possibilidades da execução harmônica de intervalos 
entre cromas em uma tablatura de violão/guitarra, dado um determinado limite 
ergonômico. O êxito em seu funcionamento indica o desenvolvimento de funções que 
lidem da mesma forma com tri, tetra, penta e hexacordes. A opção pela elaboração do 
código a partir de classes de nota (cromas) revela-se potencialmente produtiva pois, 
apresentando possibilidades nas várias ordens e registros, a função se torna uma 
referência para apoio à composição. A utilização da linguagem da teoria dos conjuntos 
também é um fator de aproximação entre a escrita para violão/guitarra e as linguagens 
e técnicas da composição desenvolvidas a partir do século XX, bem como ao diálogo 
com outras ferramentas de composição assistida, como Openmusic e Max, por 
exemplo. 
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