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Resumo: O presente artigo trata da digitação no violão dos padrões polirrítmicos encontrados na 
peça Choro de Egberto Gismonti (1947). Diante das dificuldades encontradas na execução de tais 
procedimentos, empreendemos um estudo sobre a digitação no violão buscando compreender quais 
aspectos da técnica violonística seriam mais determinantes para a performance da polirritmia no 
instrumento. Encontramos nas considerações de Tennant (1995), Sherrod (1981), Carlevaro (1967), 
Paschero (2016) e Sadie (1984), uma hegemonia em apontar a mão direita como a maior responsável 
pela produção sonora desse instrumento, o que nos motivou a descrever as principais características 
digitais da mão direita no que se referem às suas disposições de independência e força muscular. Ao 
confrontarmos a forma de realização polifônica e polirrítmica no violão, constatamos a função 
melódica atribuída à ação da mão esquerda ao longo do diapasão do instrumento, enquanto a 
polirritmia, em sua constituição básica, se mostrou decorrente do dedilhado da mão direita. Portanto, 
baseados nas disposições de independência digital, dos conceitos de posição básica e do expediente 
da alternância digital da mão direita, grafamos nossas sugestões de dedilhado junto aos trechos 
polirrítmicos encontrados em Choro. 

Palavras-chave: Polirritmia. Violão. Digitação. Egberto Gismonti. Choro (2010). 

Recebi a partitura da obra Choro do próprio compositor, Egberto Gismonti, 
em meados de 2010. Ela havia sido prometida após Gismonti assistir ao meu recital 
de formatura onde apresentei a minha versão dessa obra – resultado de transcrição 
feita a partir da gravação do compositor e seu grupo no disco Em família (1981). A 
minha versão, entretanto, não havia alcançado uma fidelidade digna do arranjo 
original (gravado pelo sexteto em 1981), assim, Gismonti fez questão de escrever uma 
nova partitura, dessa vez, para violão solo. Com a nova partitura em mãos, pude 
então realizar as primeiras leituras, o que acabou revelando uma série de 
dificuldades de execução. 

A digitação1 expressa na partitura, original do próprio compositor, mostra a 
utilização extensiva dos dedos anular e mínimo da mão esquerda2 na realização de 
desenhos melódicos e até mesmo para pestana.3 Entretanto, a combinação entre tais 
dedos é considerada fraca na literatura violonística.4 Em Choro, (Figuras 1 e 2) 
encontramos dois exemplos de emprego desses tipos de digitação. 

 
1 Nos instrumentos de cordas, a digitação envolve a ação de prender as cordas com a mão esquerda e 
está estreitamente ligada à notação, ao timbre e à expressão. (…) Nos instrumentos executados sem 
arco, tais como o alaúde, o violão etc., chama-se “dedilhar” o ato de tanger as cordas sobre o tampo 
harmônico com a mão direita (SADIE, 1994, p. 258) 
2 Segundo Sherrod (1981, p. 28), os dedos da mão esquerda usados na digitação do violão são o 
indicador, o médio, o anular e o mínimo, os quais são representados pelos números arábicos 1, 2, 3 e 
4, respectivamente. 
3 Um dedo posicionado transversalmente [à escala do violão] que pressiona duas ou mais cordas é 
conhecido como uma pestana (SHERROD, 1981, p. 61) 
4 Segundo Sherrod, “o dedo mínimo é o mais fraco porque os seus músculos são menores. A força do 
indicador e anular é praticamente igual. Entretanto, a independência do dedo anular é bastante 
comprometida porque, [...] o seu tendão extensor está ligado ao tendão dos dedos médio e mínimo. 
[...] Assim, pode-se concluir que […] a combinação entre os dedos 2-3 e 3-4 é fraca” (SHERROD, 1981, 
p. 92). 
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Figura 1 - Utilização extensiva dos dedos 3 e 4 da mão esquerda em Choro, c. 18-19 e 22. 

 

Figura 2 - Pestana com o dedo 4 da mão esquerda em Choro, c. 46 

Na Figura 1, os dedos 3 e 4 são responsáveis por digitar grande parte da 
sequência melódica da voz superior. No compasso 18, o dedo 4 é indicado para 
realização de quatro notas consecutivas: primeiro no portamento do último tempo, 

entre as notas Si3 e Dó♯4,5 seguido pelo ligado do primeiro tempo do compasso 19 

entre as notas Si3 e Sol♯3. No terceiro e quarto tempo do compasso 19, os dedos 3 e 4 

aparecem indicados para digitação dos ligados entre as notas ré 4 e Dó♯4 e entre o 

Sol♯3 e Mi3. O mesmo expediente é repetido no compasso 22, no qual os dedos 3 e 4 
devem digitar os dois grupos de ligados encontrados no terceiro e quarto tempo, 

entre as notas Ré4 e Dó♯, e entre o Dó4 e o Si♭3, além do que, o dedo 4 também deve 
digitar a nota seguinte, o Dó4, situado na cabeça do compasso 23. A digitação do dedo 
4 chega a ser indicada até para uma meia pestana, a qual aparece no terceiro tempo 
do compasso 46 da Figura 2.6 

 
5 Consideramos o resultado sonoro do violão (sendo este um instrumento transpositor de oitava) 
como referencial para classificação das oitavas. O Dó3, ou Dó central, escrito na partitura, por 
exemplo, soa uma oitava abaixo quando tocado no violão, sendo referido, portanto, como Dó2. 
6 A partir dos preceitos para a digitação no piano de Czerny (1839 apud Sadie 1980), podemos 
presumir porque Gismonti, um pianista com sólida formação conservatorial, adota na digitação do 
violão dedos considerados fracos. Czerny estabelece que escalas e arpejos são geralmente digitados 
no teclado do piano de acordo com o alcance da oitava entre o polegar e o dedo mínimo (SADIE, 1980, 
vol. 6, p. 574). Tal citação nos leva a crer que a referência e o consequente emprego sistemático do 
dedo mínimo na digitação pianística pode contribuir de forma acentuada para o desenvolvimento da 
força muscular desse dedo. Sendo assim, para Gismonti pode resultar mais fácil digitar no violão 
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Outra dificuldade técnica em Choro ocorre nas mudanças de posição 
propostas para mão esquerda – também chamadas translados de mão esquerda –, o 
que pode afetar a fluidez do fraseado tanto quanto a realização dos trechos 
homofônicos7 e polifônicos mais densos.8 Na Figura 3, podemos observar um trecho 
que ilustra esse caso. A mudança de posição entre a casa VII e IV do braço do violão 
ocorre entre o segundo e terceiro tempo do compasso 31. 

 

Figura 3 - Mudança de posição em Choro, c. 31 

 

Figura 4 - Utilização do dedo anular da mão direita na voz superior em Choro, c. 2-4 

Outro desafio de execução em Choro aparece quando a melodia principal se 
encontra sobre uma textura demasiadamente densa, o que obriga o violonista a 
utilizar inevitavelmente o dedo anular da mão direita (Figura 4). 9 

Apesar de não encontrarmos nenhuma sinalização para o dedilhado da mão 
direita na Figura 4, podemos deduzi-lo a partir da sua estrutura homofônica. A 
junção da melodia principal, localizada na voz superior, com os acordes de três notas 
na voz inferior implica a utilização de todos os dedos da mão direita. Considerando 

 
usando o dedo 4 ou 3 da mão esquerda [é válido lembrar que, segundo Sherrod (1981, p. 92), o tendão 
extensor do dedo anular está ligado ao médio e ao mínimo, ou seja, ao dedo 2 e 4, seguindo a 
nomenclatura da mão esquerda no violão]. 
7 Homofonia denota a condição de vozes interdependentes enquanto polifonia denota uma textura 
formada por várias vozes independentes (WALLACE, 1976, p. 192) 
8 O translado representa um deslocamento da mão esquerda e por representar um esforço, tem que 
responder absolutamente aos fins musicais (PASCHERO, 2016, p. 52) 
9 Carlevaro afirma que “o dedo anular é o menos independente dos quatro [dedos da mão direita 
utilizados no violão], tendo em vista que o dedo mínimo não se utiliza. Ele é influenciado pelos 
movimentos do seu forte vizinho, o dedo médio, e apesar disso, em função do seu posicionamento 
frente às cordas, deve desempenhar um papel de grande importância, estando quase sempre a seu 
cargo a voz superior – a voz cantante. O anular é um dedo pouco dotado pela ligação com seus dedos 
vizinhos, circunstância que lhe enfraquece a autonomia” (CARLEVARO, 1967, p. 16) 
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que o polegar e os três dedos da mão direita são usados na performance do violão10 
(SHERROD, 1981, p. 50) e que o posicionamento da mão direita é considerado como 
a colocação dos dedos i (indicador), m (médio), e a (anular) na terceira, segunda e 
primeira corda, respectivamente, e o polegar na quarta, quinta ou sexta corda”11 
(SHERROD, 1981, p. 52), concluímos, assim, que a voz superior na Figura 5 deve, 
inevitavelmente, ficar a cargo do dedo anular da mão direita. 

 

 

Figura 5 - Escrita contramétrica em Choro, c. 41-43 

A escrita contramétrica12 também é um fator que cria dificuldades para a 
execução da obra, sobretudo na manutenção do andamento. A marcação 
metronômica de 120 bpm aparece no início da obra e sofre apenas uma alteração no 
compasso 85, para a marca de c.108 bpm, a qual se mantém ativa apenas até o 
compasso 91. Tal particularidade confere à peça uma relativa homogeneidade de 
andamento. Na Figura 4, mostramos um trecho no qual a falta de apoios métricos 
pode criar as referidas dificuldades. 

A escrita contramétrica na Figura 5 pode ser identificada pelo uso das 
semínimas de sextina, encontradas do compasso 41 ao 43. As sextinas propõem uma 
divisão irregular da unidade do compasso 4/4, representada pela figura da 
semibreve, dando origem a seis semínimas de sextina no lugar das quatro semínimas 
regulares do compasso quaternário simples. Tal procedimento reduz a quantidade 
de apoios métricos no trecho, limitando-os apenas ao primeiro e terceiro tempo do 
compasso que permanecem coincidindo com os ataques da primeira e quarta 
semínimas de sextina. Não obstante, o contorno melódico das sextinas apresenta um 
grupamento binário, ou seja, as seis semínimas são agrupadas de duas em duas e não 
de três em três, como seria mais previsível considerando a estrutura métrica da obra. 
Podemos observar tal grupamento nos compassos 41 e 42, na alternância entre as 

 
10 The thumb and the three fingers of the right hand are used in guitar performance.  
11 Basic position for the right hand fingers is considered to be the placement os fingers i (index), m 
(middle), a (ring) on the third, second and first strings, respectively, and the thumb on either the 
fourth, fifth or sixth string. 
12 Kolinsky, (...) observa que o ritmo estaria estruturado em dois níveis: o da métrica, que seria a 
estrutura permanente e o ritmo, a superestrutura onde as variações são tecidas. A partir dessa 
analogia, pode-se dizer que o ritmo pode confirmar ou contradizer a métrica, também denominado 
por Kolinsky como metricidade e contrametricidade, onde “a metricidade de um ritmo seria pois a 
medida em que ele se aproxima ou se afasta da métrica subjacente” (KOLINSKY apud SANDORNI 
apud PAULI; PAIVA, 2015, p. 89-90) 
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notas Sol♯3 e Si3 situadas no topo da textura dos acordes em sextinas. Dessa forma, 
os dois grupos de três semínimas – previstos na constituição das sextinas – são 
“substituídos” por três grupos de duas semínimas, o que dá origem a uma relação de 
2:3, ou hemiólica.13  

A escrita contramétrica em Choro atinge níveis ainda mais agudos de 
complexidade nos trechos em que aparece sob a forma de padrões de polirritmia. 
Sem subestimar as dificuldades de execução citadas anteriormente, confesso que 
foram nesses trechos que encontrei os maiores obstáculos de aprendizado em Choro. 
A necessidade em conciliar paralelamente metricidade e contrametricidade14 se 
revelou algo bastante desconcertante para mim. Percebi rapidamente que não se 
tratava de algo simples, muito menos comum entre os violonistas.15  

Independência no dedilhado do violão 

A dificuldade de execução da polirritmia no violão advém, em parte, da técnica 
de execução desse instrumento. “O violão é um instrumento de cordas da família do 
alaúde, dedilhado ou pinçado”:16 é o que diz Sadie no verbete guitar do the new grove 
dictionary of musical instruments. Sadie apresenta duas formas de execução no violão: 
dedilhado ou pinçado. Na última, o autor não especifica se o ato de pinçar é 
acompanhado por uma pinça ou palheta como acessório de execução. Mesmo assim, 
podemos considerar como toque pinçado utilizar os dedos em formato de pinça ou 
como rasgueado.17 Sendo assim, as duas formas de execução definem a produção 
sonora no violão como decorrente da mão que ataca as cordas, ou seja, a mão 
direita.18 Essa informação está de acordo com Tennant, que concede status especial à 
mão direita. Segundo ele, “a mão direita produz o som. Apesar da qualidade do 
timbre ser determinada por ambas as mãos, o tipo de timbre e o volume sonoro são 
controlados principalmente pela mão direita” (TENNANT, 1995, p. 30).19 Sherrod 
também comenta sobre a mão direita e compara a atuação desta com a da mão 
esquerda: 

Enquanto a mão esquerda é responsável por alguns elementos de expressão 
(ligados, vibrato e portamento, por exemplo), a maior parte das tarefas é 
dada à mão direita. As responsabilidades abrangem desde elementos 
básicos de musicalidade tais como a separação de uma melodia do 
acompanhamento, intensidade e suavidade, crescendo e decrescendo, 
acentos, staccato, e a manutenção de um timbre consistente, até uma vasta 

 
13 Segundo Ligeti, as hemiólias “dependentes da métrica” originam-se da ambiguidade colocada por 
uma medida de seis unidades que pode ser dividida em três grupos de dois ou dois grupos de três 
(LIGETI 1988 apud COHEN 2007) 
14 As polirritmias em Choro obedecem às razões 3:2 e 3:4. 
15 Para Mesirca, “O padrão 2 contra 3 é relativamente novo para nós, mas se você pensar em Schumann 
(Fantasiestucke op.12), Schubert (Sonatas para piano), Chopin e, de uma forma mais articulada, 
Scriabin, essa é uma prática bastante comum, apesar de ser consideravelmente nova ou rara para 
violonistas” (MESIRCA, 2016. Entrevista concedida ao autor deste artigo) 
16 SADIE 1984 apud TABORDA 2011 
17 O termo espanhol rasgueado, traduzido em português como rasgado, refere-se à técnica (e ao estilo) 
de execução da mão direita, na qual os dedos, com movimento em bloco alternando os sentidos 
ascendente e descendente, atingem todas as cordas, metaforicamente rasgando-as (TABORDA, 2011, 
p. 25) 
18 Canhotos podem preferir atacar as cordas com a mão esquerda. 
19 The right hand produces sound. Although the quality of tone is determined by both hands, the type 
of tone and the volume are controlled primarily by the right hand. 
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gama de efeitos, tais como rasgueado, tambora, pizzicato, ponticello, sul 
tasto, usando uma quantidade grande ou pequena de unha. 20 (1981, p. 142) 

Sherrod atribui à mão direita a responsabilidade pela graduação sonora 
(“crescendo e decrescendo”), como também pela intensidade sonora (“intensidade e 
suavidade”). Além disso, mostra que a polifonia e a homofonia também são 
controladas pela ação da mão direita, já que, segundo o autor, essa mão é a 
responsável pela “separação da melodia do acompanhamento”. Com relação à mão 
esquerda, Sherrod diz que os efeitos gerados por essa mão compreendem elementos 
de expressão musical, tais como “ligados, vibrato e portamento”. Tais elementos são 
usados para acrescentar certos detalhes a um som já produzido antecipadamente e, 
portanto, não são determinantes na produção sonora em si. Sendo assim, apesar da 
atuação da mão esquerda ser imprescindível para dar forma ao som do violão, 
compreendemos que a mão direita é mais determinante na sua produção sonora, 
sendo, portanto, considerada predominante para esse fim.  

A partir dessa observação, concluímos que a produção sonora no violão 
depende primordialmente da ação de uma única mão, o que o distingue 
drasticamente do piano, por exemplo, no qual a produção sonora decorre, 
igualmente, da ação das duas mãos. Podendo utilizá-las separadamente ou em 
paralelo, o pianista tem no contato visual com as próprias mãos, no sentido tátil 
advindo da ação delas e no resultado sonoro produzido pelas mesmas, as referências 
que definem, para ele, uma clara separação de tarefas, de movimentos, etc. Na 
técnica do violão, essas referências estão reduzidas tradicionalmente à ação única da 
mão direita. A separação de tarefas nesse caso é dada pelo movimento dos dedos, ou 
seja, o violonista não tem o privilégio de poder executar múltiplas partes musicais 
usando o ‘método de mãos separadas’ disponível ao pianista21 (MOREY, 2011, p. 14).  

Se a independência entre as mãos – ou a coordenação entre os membros do 
corpo – parece ser uma condição natural dentro da nossa fisiologia, o mesmo não 
pode ser estendido aos dedos da mão. Para Carlevaro, “os dedos da mão não estão 
totalmente formados, por isso é necessário nivelar as suas forças o quanto possível”22 
(CARLEVARO, 1967, p. 1). Carlevaro diz que para buscar a independência na atuação 
da mão direita, o violonista precisa obter consciência apurada do movimento dos 
seus dedos, conforme lemos abaixo:  

Quando um dedo se contrai, os outros que estão ao seu lado não devem se 
contrair também. Ao contrário, eles devem permanecer isolados e em 
completo repouso. Devemos sentir os dedos completamente livres uns com 
relação aos outros para que os mesmos possam responder com toda 
presteza à intenção do pensamento, evitando qualquer ligação ou trava 
entre eles. Essa transmissão do movimento ou da contração de um dedo 
para o seu vizinho imediato, representa um entorpecimento, influenciando 

 
20 While the left hand is responsible for some elements of expression (ligados, vibrato, and 
portamento, for example), most of these duties are given to the right hand. The responsibilities range 
from basic elements of musicianship such as separation of a melody from an accompaniment, 
loudness and softness, crescendo and decrescendo, accents, staccato, and maintenance of a 
consistent timbre to a wide range of effects such as rasgueado, tambora, pizzicato, ponticello, sul 
tasto, using a lot of fingernail, and using a small amount of fingernail. 
21 “(...), the guitarist does not have the luxury of being able to practice multiple parts using the “hands 
separate” method available to a pianist”  
22 “Los dedos de la mano no están exactamente constituídos y es necesario nivelar sus fuerzas en lo 
possible” 
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por conseqüência na nitidez do ataque e na clareza geral da execução 
(CARLEVARO, 1967, p. 1). 23 

As considerações de Carlevaro confirmam que a consciência do movimento 
dos dedos da mão direita do violonista, ao dedilhar as cordas do instrumento, 
representa uma condição fundamental para o mesmo atingir nitidez de ataque e, 
consequentemente, clareza geral em sua execução. Assim, entendemos que os 
mecanismos de independência na técnica da mão direita resultam da ação separada 
dos seus dedos. Entretanto, para atingir a independência dos dedos, Carlevaro 
comenta ser necessário evitar “qualquer ligação ou trava entre eles”. A ligação entre 
certos dedos da mão, contudo, parece ser uma condição natural dentro de nossa 
constituição anatômico-fisiológica. O próprio Carlevaro admite isso ao afirmar que: 

O dedo anular é o menos independente dos quatro, tendo em vista que o 
dedo mínimo não se utiliza. Ele é influenciado pelos movimentos do seu 
forte vizinho, o dedo médio, e apesar disso, pelo seu posicionamento frente 
às cordas, deve desempenhar um papel de grande importância, devendo 
quase sempre estar a seu cargo a voz superior – a voz cantante. O anular é 
um dedo pouco dotado pela ligação com seus dedos vizinhos, circunstância 
que lhe enfraquece a autonomia24 (CARLEVARO, 1967, p. 2). 

Carlevaro deixa claro que a ligação entre o dedo anular e seus vizinhos – os 
dedos médio e o mínimo – impõe ao anular um enfraquecimento de sua autonomia. 
Sherrod demonstra concordar com a posição de Carlevaro, declarando que “a 
independência do dedo anular é bastante reduzida, [...], pois o seu tendão extensor 
está ligado ao tendão dos dedos médio e mínimo”25 (1981, p. 92). Sherrod também 
cita Masafia, que nos apresenta uma explanação mais detalhada sobre a restrição nos 
movimentos do dedo anular, conforme lemos a seguir: “esta característica anatômica 
da mão não limita a capacidade de flexão do dedo anular (a sua força para tocar) mas 
prejudica a sua habilidade de ser erguido quando os seus dedos vizinhos estão 
abaixados”26 (apud Sherrod, 1981, p. 92).  

Sherrod apresenta um Quadro com os dedos da mão seguidos de uma lista 
com os músculos responsáveis por seus movimentos (Quadro 1). 

A partir da análise do Quadro 1, Sherrod reconhece que o dedo indicador e o 
dedo mínimo possuem quatro músculos controladores a mais do que os dedos médio 
e anular. Isso faz dos dedos indicador e mínimo mais independentes que os outros 
dois (SZENDE; NEMESSURI 1971 apud SHEROD 1981). A independência do 
mínimo, entretanto, não é suficientemente aproveitada, haja vista que esse dedo não 
figura entre aqueles considerados úteis no dedilhado do violão. Paschero justifica a 

 
23 Cuando un dedo se contrae, los que están a su lado no deben contraerse también, sino por el 
contrario, deben permanecer aislados y en completo descanso. Los dedos deben sentirse 
completamente libres los unos de los otros, para responder con toda presteza a la intensión del 
pensamiento, evitando toda ligazón o traba entre ellos. Esa transmisión del movimiento o 
contracción de un dedo al compañero inmediato, representa un entorpecimiento, influyendo por 
consecuencia en la nitidez del ataque y en la claridad general de la ejecución. 
24 El dedo anular es el menos independiente de los quatro, puesto que el meñique no se usa. Se 
encuentra influido por los movimientos de su fuerte vecino, el mayor, y sin embargo, por su posición 
dentro de las cuerdas, debe desempenar un papel de gran importância debendo casi siempre estar 
a su cargo la voz superior – la voz cantante. El anular es un dedo poço dotado por la ligazón de sus 
dedos vecinos, circunstancia que le resta autonomia. 
25 [...] the independence of the ring finger is greatly restricted because, as can be seen in figure 65, 
its extenson tendon is connected to the tendon of the middle and small fingers. 
26 This anatomic characteristic of the hand does not limit flexing capability of the ring finger (its 
playing power) but impairs its lifting ability when the adjacent fingers are down 
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rejeição do mínimo pelo seu uso pouco frequente (2016, p. 56); Carlevaro afirma 
categoricamente que “o dedo mínimo não se utiliza” (1967, p. 2); e Sherrod omite o 
mínimo ao citar os dedos da mão direita utilizados no violão, conforme mencionado 
anteriormente (1971, p. 72).  

Quadro 1 - Músculos responsáveis pelo movimento dos dedos da mão (SHERROD, 1981, p. 91). 

 

 

O dedo médio é considerado por Sherrod como o mais forte dentre aqueles 
apresentados no Quadro 1. O autor justifica a sua posição pelo fato dos músculos 
desse dedo serem maiores do que os músculos dos outros dedos (SHERROD, 1981, 
p. 92).  Entretanto, como constatamos anteriormente, o dedo médio possui ligações 
musculares com o dedo anular, o que pode representar algum prejuízo para a 
independência dos seus movimentos. Podemos adquirir uma ideia mais clara sobre 
a constituição muscular de todos os tendões da mão, a partir da Figura 6. 

Paschero utiliza a Figura 6 para fins de análise, e ao fazê-lo, tece os seguintes 
comentários: 

A partir do gráfico dos tendões apresentados pelo autor (SHERROD, 1981, 
p. 93), pode-se concluir que o polegar possui um tendão próprio, e portanto, 
é o dedo mais independente e com mais força da mão direita. Barceló 
concorda com essa observação e considera que o polegar “é o dedo mais 
forte e mais fácil de controlar da mão direita” (BARCELÓ, 1995, p. 57) e seu 
uso não deveria se limitar a 4ª, 5ª e 6ª corda, como historicamente foi 
usado” (PASCHERO, 2016, p. 46) 

A declaração de Paschero é contundente sobre o dedo polegar. Segundo seu 
juízo, este dedo “possui um tendão próprio, e portanto, é o mais independente e com 
mais força da mão direita”. A condição autônoma do dedo polegar não é uma 
completa novidade na literatura violonística do século XX e XXI. Fernando Sor 
(1778-1839), um século antes, já havia publicado em seu Méthode pour la guitare, a 
seguinte nota sobre a utilização desse dedo na performance do violão:  
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A articulação do polegar, assim como a sua posição, faz com que sua ação 
seja numa direção diferente dos outros dedos e, além da possibilidade de 
pinçar a corda, ele também pode afastar-se ou aproximar-se dos outros 
dedos sem perturbar a mão27 (SOR, 1830, p. 9-10). 

Sor deixa claro que os movimentos do polegar não afetam os outros dedos da 
mão, fato esse que talvez represente a maior evidência de sua plena condição de 
independência. Tal asserção está de acordo com as concepções de Sherrod (1981), 
Paschero (2015) e Barceló (1995), descritas anteriormente. 

 

Figura 6 - Tendões extensores da mão (SHERROD, 1981, p. 93) 

Assim, podemos resumir as características mais importante dos dedos da mão 
direita no que concerne às suas disposições de independência e força muscular. Tais 
características podem ser bastante úteis pois, como vimos anteriormente, a mão 
direita é apontada por Tennant (1995), Sherrod (1981) e Sadie (1984) como a 
principal responsável pela produção sonora no violão. Dessa forma, entendemos que 
o violonista depende primordialmente da atuação desta ao interpretar música 
homofônica e/ou polifônica, conforme citado por Sherrod (1981, p. 142), mas 
consideramos que também seja igualmente útil para música polirrítmica. Tal 
suposição torna as características fisiológicas digitais da mão direita indispensáveis 
para que possamos chegar aos expedientes técnicos ideias na execução da polirritmia 
no violão. Dessa forma, relacionamos as principais características dos dedos da mão 
direita utilizados no violão (Figura 6). 

 
27 L’articulation du pouce ainsi que sa position fait que son jeu es dans une autre direction que celui 
des autres doigts, et que, outre la possibilité de pincer la corde, il peut se rapprocher et s'éloigner 
d’eux sans déranger la main  
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● O dedo polegar é o mais independente e mais forte dos quatro 
dedos utilizados no dedilhado da mão direita. 

● O dedo indicador também é considerado um dedo 
independente, entretanto algumas pequenas ligações 
musculares que possui com o dedo médio podem fazer com que 
seus movimentos afetem os movimentos do seu vizinho. 

● O dedo médio não é considerado um dedo independente em 
função das ligações musculares que possui com seus dedos 
vizinhos, o indicador e, principalmente, o anular. Por outro 
lado, este dedo é considerado o mais forte depois do polegar. 

● O dedo anular é o menos independente pelo fato de estar ligado 
tanto ao dedo médio quanto ao mínimo, o qual não é 
considerado útil no dedilhado da mão direita. Em 
compensação, a força do dedo anular equipara-se à do dedo 
indicador. 

Dois tipos de polirritmia  

A polirritmia é definida no dicionário Grove como “a superposição de 
diferentes ritmos ou metros”28 (SADIE, 1980, vol. 15, p. 72). A definição do Grove, 
entretanto, parece omitir uma informação essencial sobre o tipo de relação intrínseca 
aos ritmos que constituem a polirritmia. Cohen comenta sobre isso no trecho a 
seguir: 

Ainda que compreender a polirritmia como resultado da combinação 
temporal entre dois ou mais ritmos seja basicamente correto, 
frequentemente se está falando de uma relação mais específica que reside 
na idéia de conflito estabelecido pela heterogeneidade entre esses ritmos 
(COHEN, 2007, p. 96).  

Cohen utiliza a palavra conflito para caracterizar o tipo de relação existente 
entre os ritmos que constituem a polirritmia. Tal conflito reside, pois, nas divisões 
heterogêneas e superpostas de uma mesma unidade temporal. Um exemplo disso é 
dividir uma mesma unidade temporal em 2 partes iguais e, mesmo tempo, em 3 
partes iguais. O valor da unidade temporal é o mesmo, entretanto as divisões se 
operam por divisores diferentes, o que resulta em quantidades de articulações 
também diferentes. Nesse tipo de polirritmia, a razão entre a quantidade de 
articulações de cada parte não pode ser representada por um número inteiro, pois os 
números quantificadores das divisões são primos entre si: 3:2, 4:3, 5:4, etc. Com 
respeito à primeira das razões citadas, ou seja 3:2, Cohen diz que:  

Costumamos nos referir a essa polirritmia com a expressão “3 contra 2” (ou 
dois contra três), porque a palavra contra, nesse contexto, indica a 
simultaneidade temporal herdeira do contraponto, isto é, pressupõe a 
sincronia da unidade temporal a ser compartilhada entre as partes (2007, 
p. 76).   

Da mesma forma que é operacionalizada por divisões heterogêneas e 
superpostas de uma mesma unidade temporal, a polirritmia pode se manifestar 
também pela interação entre grupamentos distintos de uma mesma unidade 

 
28 “The superposition of different rhythms or metres” 
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mínima, também chamada de valor operacional mínimo.29 Nesse segundo tipo de 
polirritmia, a interação entre os diferentes grupamentos, os quais se valem da mesma 
unidade mínima, dá origem a dois (ou mais) fluxos de acentos conflitantes. Cohen 
estabelece, nesse caso, outra terminologia, passando a referir-se a esse tipo de 
polirritmia como: 

“(...) a simultaneidade entre duas partes que utilizam uma mesma unidade 
(u), mas uma parte exibe acentos a cada grupo de n unidades (n vezes u), e 
a outra, a cada grupo de m unidades (m vezes u). A regularidade de 
ocorrência dos acentos de cada fluxo é diferente, provocando a sensação de 
conflito entre as partes. Vamos chamar essa polirritmia de ‘n sobre m’”30  
(COHEN, 2007, p. 104). 

A polirritmia no violão 

No violão, a polirritmia do tipo ‘n contra m’ é introduzida por Artzt (1992) sob 
a forma de um exercício (Figura 7). 

 

Figura 7 - Polirritmia n contra m no Exercício 12 (ARTZT, 1992, p. 25) 

O Exercício 12 de Artzt apresenta uma polirritmia que brota de divisões 
heterogêneas e superpostas da unidade do compasso 4/4, ou seja, da semibreve. 
Enquanto na voz superior, esta Figura é dividida em três partes iguais (resultando 
em três mínimas de tercina), na voz inferior a sua divisão se opera em duas partes 
iguais (gerando duas mínimas derivadas da divisão métrica regular). Assim, 
podemos identificar na Figura 7 uma polirritmia 3 contra 2. 

Artzt opta em utilizar somente cordas soltas no Exercício 12 (as notas Ré2 e Si2 
se referem à quarta e segunda corda, respectivamente), o que possibilita que toda a 
atenção do músico se volte para o dedilhado da mão direita. A autora diz que ao 
executá-lo no violão, o violonista deve usar os dedos31 para tocar o grupo de três notas 
[representado pelas tercinas da voz superior] e o polegar para o grupo de duas 
notas32 [representado pelas mínimas da voz inferior]. A partir do dedilhado indicado 
por Artzt, constatamos que a execução da polirritmia 3 contra 2, no Exercício 12, 
depende unicamente da ação da mão direita. Tal constatação é fundamental pois 
corrobora com nossa proposição levantada previamente de que o violonista depende 
primordialmente da ação da mão direita ao interpretar música polirrítmica, tanto 
quanto o faz no caso de música polifônica.  

 
29 Segundo Arom (1985, p. 231), o valor operacional mínimo é a menor duração relevante obtida após 
a subdivisão [da unidade de tempo]; todas as outras durações são múltiplas desse valor.  
30 Cohen também utiliza os mesmos caracteres ‘n’ e ‘m’ quando se refere ao primeiro tipo de 
polirritmia citado, ou seja, aquele que brota de divisões heterogêneas e superpostas de uma mesma 
unidade temporal. Sendo assim, esta é classificada como polirritmia ‘n contra m’. 
31 Dedos indicador, médio e anular da mão direita. 
32 You may do this on the guitar using the fingers for the threes and the thumb for the twos (ARTZT, 
1992, p. 23) 
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Vale ressaltar que enquanto na polifonia “duas ou mais linhas melódicas (i.e., 
vozes ou partes) soam simultaneamente” (SADIE, 1994, p. 733), na polirritmia, 
linhas melódicas são facultativas. Quer dizer, a polirritmia, em sua constituição 
básica, representa-se pela superposição de ritmos ou metros contrastantes, o que 
demonstra que a ocorrência de linhas melódicas nesse contexto não representa uma 
condição sine qua non em sua legitimidade. Na Figura 6, é possível reconhecer esta 
asserção: as vozes encontradas não compreendem “uma sucessão de sons de alturas 
e valores diferentes […]” – conforme definição de melodia por Lacerda (1967, p. 77) 
– mas correspondem, sim, a uma sequência ininterrupta de sons de mesma altura e 
também de mesmos valores [rítmicos]. 

 

Figura 8 - Musical Exercice 2.10 (MOREY, 2011, p. 15) 

 

Figura 9 - Exercício 4 (BOGDANOVIC, 1990, p. 5) 

É interessante perceber que enquanto a mão direita se apresenta como a 
grande responsável por produzir a polirritmia no violão em sua constituição básica, 
a ação da mão esquerda pode ainda contribuir diretamente na criação de linhas 
melódicas, ao longo do diapasão do instrumento, que assim podem ser acrescentadas 
aos padrões de polirritmia gerados inicialmente pela direita. É exatamente o que 
demonstra Morey (2011) ao criar variações sobre os exercícios polimétricos de 
Bogdanovic (1990). Morey nos apresenta detalhadamente os critérios que nortearam 
a elaboração de suas variações, conforme transcritos abaixo: 

Com a mão direita, a única possível de ser isolada pelo violonista, todos 
esses exercícios [polimétricos de Bogdanovic (1990)] podem ser 
simplificados ao serem praticados somente em cordas soltas. Dessa forma, 
o músico pode eliminar problemas de coordenação causados pela 
sincronização das duas mãos e manter-se focado na coordenação de apenas 
uma mão enquanto cria consciência da ambiguidade métrica [derivada de 
cada exercício]. O Musical exercise 2.10 mostra uma variação do Exercício 4 
de Bogdanovic com a nota mi 1 repetida na voz inferior que, por sua vez, 
elimina temporariamente a ação da mão esquerda para que o músico possa 
focar inteiramente na execução correta dos acentos com a mão direita. Uma 
vez que o violonista consiga tocar esse exemplo num tempo confortável 
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usando apenas cordas soltas, ele pode então acrescentar a mão esquerda 
para executar o Exercício 4 em sua forma original33 (MOREY, 2011, p. 14). 

O Exercício 4 de Bogdanovic apresenta-se de duas formas distintas: primeiro, 
na Figura 8, através do Musical exercice 2.10 criado por Morey a fim de restringi-lo 
somente às cordas soltas do violão; e na Figura 9, em sua forma original: 

Ao compararmos o Musical Exercice 2.10 criado por Morey com o Exercício 4 
de Bogdanovic, percebemos que a versão original, conforme expressa na Figura 9, 
apresenta claramente uma linha melódica na voz inferior. Morey, em sua variação 
sobre o Exercício 4 de Bogdanovic, por sua vez exposta na Figura 8, elimina a linha 
melódica da voz inferior, substituindo-a por uma sucessão de sons de mesma altura, 
ou seja, pela repetição da nota mi 1. Como constatamos a partir das explicações de 
Morey, esse procedimento tem por finalidade disponibilizar ao estudante uma versão 
simplificada do Exercício 4, fazendo com que o músico passe a focar inteiramente na 
execução correta dos acentos com a mão direita. Assim, fica evidente que o padrão 
básico da polirritmia presente no Exercício 4 de Bogdanovic depende exclusivamente 
do dedilhado da mão direita – conforme demonstrado por Morey em seu Musical 
Exercice 2.10 – enquanto que a versão completa e, por assim dizer, “polifônica” do 
mesmo Exercício 4 – a qual ocorre na Figura 8, onde a voz inferior apresenta um 
caráter melódico – depende também da ação da mão esquerda sobre diapasão do 
violão para ser, então, produzida no instrumento. 

Morey, assim como Artzt, também se refere ao dedilhado a ser empregue pela 
mão direita a partir das variações criadas sobre os exercícios polimétricos de 
Bogdanovic. Abaixo, podemos deduzir o exato dedilhado referido por esse autor, 
através de suas próprias palavras:  

O violonista é encorajado a utilizar [nas variações criadas sobre os exercícios 
polimétricos de Bogdanovic] todas as diferentes combinações de dedilhado 
normalmente usadas na prática de escalas (im, ami, ia) para cobrir todas as 
possibilidades entre o polegar e os dedos34 [da mão direita] (2011, p. 17).  

A partir da declaração de Morey, vemos que assim como Artzt, esse autor 
divide a execução das vozes que constituem a polirritmia entre a ação do polegar e a 
dos outros dedos da mão direita usados no violão (indicador, médio e anular ), o que 
novamente confirma nossa proposição sobre a predominância da mão direita na 
realização da polirritmia no instrumento. Morey evidencia ainda uma 
particularidade em sua indicação de dedilhado: o violonista é encorajado a utilizar 
todas combinações de dedilhado normalmente usadas na prática de escalas (im, ami, 
ia) para fazer soar uma voz do padrão polirrítmico. Tal expediente técnico é 
mencionado também por Sherrod, que diz que, em passagens melódicas, os dedos 
[da mão direita] devem trabalhar em alternância35 (1981, p. 166). Os “dedos” citados 
por Sherrod referem-se ao indicador, médio e anular, já que na literatura do violão 

 
33 With the right hand the only possible one for a guitarist to isolate, all of these exercises can be 
simplified for practice on open strings by the right hand alone. By doing this, the player can 
eliminate the coordination problems cause by synchronizing the two hands and remain focused on 
the coordination in one hand while building a awareness of metric change. Musical exercise 2.10 
shows a variation of  Exercise 4 from Bogdanovic’s with repeated E notes in the bass voice, which in 
turn eliminates the left hand temporarily so that the player can focus playing the correct accents 
with the right hand. Once players can play these examples at a comfortable tempo with open strings, 
they can add left hand to play the exercise on its original form. 
34 The guitarist is encouraged to play through all of the different fingering normally used for 
practicing scales (im, ami, ia) to cover all the possibilities between the thumb and the fingers. 
35 In melodic playing, the fingers should work in alternation. 
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escrita em língua inglesa, esses dedos são frequentemente indicados pelo termo 
fingers, enquanto o polegar responde apenas por thumb. Abaixo vemos por que 
Sherrod aconselha a alternância entre os dedos da mão direita no dedilhado de 
passagens melódicas: 

Sempre que possível, a repetição de um único dedo [da mão direita] deve 
ser evitada. Caso um dedo seja repetido sucessivamente, mesmo num 
andamento moderado, dois problemas são introduzidos. Primeiro, o 
músculo do dedo não tem tempo suficiente para relaxar e se recuperar 
fisiologicamente. O que resulta em fadiga. [...] Em segundo lugar, o dedo 
não tem como se recuperar mecanicamente tão rápido para estar pronto 
adequadamente para o procedimento da preparação. 36 37 (1981, p. 144-145) 

Sendo assim, nos parece útil considerar também os dedos indicador, médio e 
anular em alternância para executarem trechos melódicos. Pelo fato da posição 
básica da mão direita, ao tanger as cordas do violão, delimitar que esses dedos devem 
ficar responsáveis pelas três primeiras cordas do instrumento (SHERROD, 1981, p. 
52), entendemos assim que os trechos melódicos situados na região acima do sol 2 
(ou da 3ª corda solta) podem ser diretamente favorecidos pelo expediente da 
alternância digital proposto por Sherrod. No caso dos trechos melódicos produzidos 
através dos bordões do violão (6ª, 5ª e 4ª corda), consideremos, portanto, que o 
polegar pode atuar solenemente – devido ao seu especial atributo de força e 
independência – ou até mesmo em alternância com o indicador, quando se trate de 
uma sequência de notas excessivamente rápidas. Cabe ressaltar aqui que para Sor, a 
mão direita estaria dividida em duas partes: a parte superior, formada pelos dedos 
polegar e indicador; e a inferior, formada pelos dedos médio e anular. Sor chega a 
essa conclusão a partir de um experimento, o qual transcrevo abaixo: 

[...] tendo consultado a construção da mão, eu descobri que quando 
o segundo dedo [dedo médio] está em movimento, se o polegar está em 
repouso, é a parte inferior da mão que atua, e quando eu coloco em 
movimento somente os dedos polegar e indicador, é a parte superior que 
atua. [...] O leitor pode fazer uma experiência: atacar uma corda 
rapidamente várias vezes com o primeiro e o segundo dedo [indicador e 
médio] alternadamente. Ele vai perceber que não pode fazer isso sem mover 
o terceiro e o quarto dedo [anular e mínimo]; mas ao realizar a mesma 
operação usando o polegar e o indicador, ele perceberá que a parte inferior 
permanece sem qualquer movimento além daquele que a ação do polegar 
comunica à toda a mão. 38 (SOR, 1830, p. 45) 

 
36 Segundo Barros, a preparação pode ser descrita como a colocação antecipada, sem pronunciadas 
tensões flexoras, de um dedo da mão direita em determinada corda; é uma fase antecedente e 
claramente separada da flexão digital da qual resulta a produção sonora (2012, p. 1). 
37 Whenever practical, repetition of a single finger should be avoid. If one finger is repeated 
successively at even a moderate tempo, two problems are introduced. First, the muscle of the finger 
does not have ample time to relax and physiologically recover. This results in fatigue. [...] Second, 
the finger can not mechanically recover quickly enough to adequately prepare for proper approach 
to the string. 
38 [...] ayant consulté la construction de la main, j’ai trouvé que dès que le second doigt est en jeu, si 
le pouce est en repos, c’est la partie inférieure de la main que agit, et que dès que je mets en 
mouvement le pouce et l’index seuls, c’est la partie supérieure que agit. [...] le lecteur peut faire 
l'expérience en attaquant une corde plusieurs fois avec vitesse alternativement avec le première et 
le second doigt, il verra qu’il ne peut le faire sans remuer le troisième et le quatrième; mais qu’il fasse 
la même opération avec le pouce et l’index, et il verra la partie inférieure rester sans autre 
mouvement que celui que l’action du pouce communique à toute la main. 
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Enquanto o experimento de Sor confirma a existência de ligações musculares 
entre o dedo médio e o anular, assim como, entre o próprio anular e o mínimo 
(considerando que movimento do médio provocou o do anular que, por sua vez, 
provocou o do mínimo), constatamos também que os dedos polegar e indicador não 
se afetam mutuamente e que seus movimentos também não afetam os outros dedos 
da mão. Isso atesta a capacidade do polegar e do indicador atuarem de forma 
independente, o que também fortalece as nossas considerações tecidas a respeito das 
disposições de independência digitais da mão direita. 

Assim, além de contribuir para delimitar a forma ideal de dedilhado de mão 
direita na realização de padrões de polirritmia no violão, o Exercício 4 de Bogdanovic 
também se mostra útil para exemplificar o segundo tipo de polirritmia apresentado 
por Cohen (2011, p. 104), ou seja, a polirritmia ‘n sobre m’. Vemos na versão original 
composta por Bogdanovic, exposta na Figura 9, a adoção de compassos mistos, ou 
seja, a conciliação entre dois compassos diferentes (1/4 e 3/16). O primeiro deles se 
refere à voz superior enquanto o segundo à voz inferior. Apesar do emprego de 
fórmulas de compasso diferentes, reconhecemos no Exercício 4, a utilização de uma 
mesma unidade mínima – ou seja, a figura da semicolcheia – que é agrupada de 
maneiras distintas por cada uma das duas vozes na Figura 9. Na voz superior, a 
semicolcheia representa a quarta parte da unidade do compasso 1/4 
(coincidentemente também a quarta parte da sua unidade de tempo), sendo portanto 
agrupada de quarto em quatro unidades. Já na voz inferior, a mesma unidade 
mínima – a semicolcheia – representa a unidade de tempo do compasso 3/16, sendo 
agrupada de três em três unidades e portanto coagulada na figura da colcheia 
pontuada – a qual expressa a unidade do compasso 3/16. O conflito da polirritmia, 
nesse caso, é delimitado por um ciclo composto por três compassos 1/4 ou quarto 
compassos 3/16, o qual é expresso pelo compositor através de um colchete 
posicionado logo acima do primeiro ciclo (chamado de cycle por Bogdanovic). A 
polirritmia aqui é categorizada a partir da interação entre os distintos grupamentos 
da unidade mínima, ou da semicolcheia. Sendo assim, podemos reconhecer que o 
grupamento quaternário da voz superior é emitido sobre o grupamento ternário da 
voz inferior, dando origem a uma polirritmia 4 sobre 3. 

Padrões polirrítmicos em Choro 

Em Choro, identificamos tanto padrões de polirritmia ‘n contra m’ quanto ‘n 
sobre m’. No compasso 34 e 35, constatamos a ocorrência de uma polirritmia 3 sobre 
2, conforme exposta na Figura 10. 

A polirritmia 3 sobre 2 nos compassos 34 e 35 de Choro, pode ser reconhecida 
pela utilização da mesma unidade mínima – a colcheia de tercina – em ambas as 
vozes superior e inferior. Os grupamentos da colcheia de tercina, entretanto, se 
operam de formas diferentes de acordo com cada uma das duas vozes: enquanto na 
voz superior, ela é agrupada de três em três unidades, na voz inferior, reconhecemos 
um grupamento binário dessa mesma unidade através da figura da semínima da 
tercina (assim como na resultante de duas colcheias de tercina prolongadas por um 
sinal de ligadura). Assim, identificamos na Figura 10 uma polirritmia 3 sobre 2.  

Sobre o dedilhado a ser empregue na polirritmia 3 sobre 2, conforme consta 
na Figura 9, percebemos que o compositor não faz qualquer indicação, restringindo 
prescrições apenas para a digitação da mão esquerda. Dessa forma, com base nas 
disposições de independência digital da mão direita estabelecidas ao final da seção 
“independência do dedilhado no violão”, do conceito de posição básica da mão direita 
(SHERROD, 1981, p. 52), e do expediente técnico da alternância dos dedos da mão 
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direita em passagens melódicas (SHERROD, 1981, p. 166), demonstramos na Figura 
11 uma sugestão de dedilhado para a polirritmia 3 sobre 2, conforme expressa na 
Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Polirritmia 3 sobre 2 em Choro, c. 34 e 35 

 
 

 

Figura 11 - Sugestão de dedilhado de mão direita na polirritmia 3 sobre 2 em Choro, c. 34 e 35 

O próximo trecho com polirritmia em Choro aparece entre os compassos 50 e 
53. Nesse caso, identificamos uma polirritmia 3 contra 4, pelo fato do compositor 
fazer concorrer com um número de quatro colcheias encontradas na voz inferior – 
originadas estas da divisão regular do compasso 4/4 – uma sequência concomitante 
de três semínimas de tercina na voz superior – as quais propõem uma divisão métrica 
irregular. Na Figura 12 vemos o citado exemplo. 

Mais uma vez, sugerimos na Figura 13, um dedilhado a ser empregue pela mão 
direita, que dessa vez destina-se à polirritmia 3 contra 4, conforme exposta na Figura 
12. 

O último trecho polirrítmico em Choro surge entre os compassos 72 e 76 e 
configura uma polirritmia 3 contra 2, já que o conflito da polirritmia ocorre no 
âmbito da unidade de tempo do compasso 4/4 (representado pela figura da 
semínima), sendo dividida em três partes iguais na voz superior ao mesmo tempo 
que em duas partes iguais na voz inferior. Cabe ressaltar que o fato da cabeça dos 
tempos do compasso, na voz inferior, não receber nenhuma articulação pode 
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provocar maiores dificuldades para a performance já que o violonista passa a não 
dispor de nenhum ponto de sincronia temporal entre as duas vozes. Vejamos na 
Figura 14 o mencionado trecho. 

Por fim, apresentamos na Figura 15 nossa sugestão de dedilhado de mão 
direita para polirritmia 3 contra 2, conforme exposta na Figura 14. 

 
 

 

Figura 12 - Polirritmia 3 contra 4 em Choro, c. 50-53 

 

 

 

Figura 13 - Sugestão de dedilhado de mão direita na polirritmia 3 contra 4 em Choro, c. 50-53 
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Figura 14 - Polirritmia 3 contra 2 em Choro, c. 72-76 

 

 

Figura 15 - Sugestão de dedilhado de mão direita na polirritmia 3 contra 2 em Choro, c. 72-76 
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