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Resumo: Buscando metodologias que facilitassem a solução de problemas violonísticos, o presente            

artigo busca dar início a aplicação do Pensamento Divergente proposto por Joy Paul Guilford nos               

primeiros compassos do Estudo XII para violão de Francisco Mignone, com o objetivo de reportar,               

mesmo que rapidamente, os resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento bem como              

demonstrar viabilidade do projeto proposto. 
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1. Introdução 

 

Buscando metodologias que facilitassem a solução de problemas        

violonísticos a pesquisa de doutorado em andamento do autor recolheu inúmeras           

abordagens de soluções de problemas, em vários campos do conhecimento (como           

neurociência, cognição, memorização, psicologia, filosofia, marketing, etc.), trazendo        

para a performance violonística conceitos como o método científico (Tang, 1984 e            

Oare, 2011), o pensamento reflexivo (Dewey, 1933), a heurística e técnicas de            

brainstorm (Duailibi e Simonsen, 1990) e finalmente o pensamento divergente          

(teorizado por Joy Paul Guilford em vários de seus escritos) conceito que nos pareceu              

central da tese. 

O presente artigo almeja reportar, mesmo que rapidamente, os         

resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento, onde o pensamento           

divergente é aplicado como metodologia útil na performance violonística, usando os           

“12 Estudos para violão” de Francisco Mignone, como estudo de caso. 

Por questões de brevidade, nossos exemplos musicais se focarão apenas          

nos primeiros compassos do “Estudo XII” de Francisco Mignone. 

 

2. O Modelo do Intelecto e o Pensamento Divergente 

 

A criatividade está em alta na pós-modernidade. É tema habitual de           

incontáveis palestras empresariais, livros para o aumento de produtividade e          

autoajuda, e foco de centenas pesquisas cognitivas, comportamentais e neurológicas,          

seja pelo fascínio que ela nos exerce ou pela inegável parcela de responsabilidade que              

possui na resolução de problemas e na promoção de inovações. Mas nem sempre foi              

assim. Sua maior popularidade como “palavra de ordem” bem como a multiplicação            

de estudos sobre o tema se deu principalmente após a década de 50 tendo o psicólogo                

Joy Paul Guilford (1897-1987) como uma dos principais responsáveis por fazer a            

psicologia voltar sua atenção para esta capacidade (Deliège, 2006, p. 1). 
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 Guilford envolveu-se no desenvolvimento de testes para a seleção de          

candidatos ao treinamento de pilotos durante a Segunda Guerra Mundial, que           

expandiu seus interesses ao testar várias outras capacidades intelectuais. Até então a            

criatividade era entendida como um resultado natural da inteligência, que por sua vez             

era mensurada pelo teste de QI (Quociente de Inteligência). Em artigo da “American             

Psychological Association” proveu seu olhar sobre o campo e anunciou sua intenção            

de usar técnicas analíticas a fim de começar a isolar os vários fatores do pensamento,               

separando assim, criatividade e outras habilidades dos fatores mensurados pelos          

testes de QI. “Suas pesquisas subsequentes focaram-se no desenvolvimento do          

Modelo Estrutural do Intelecto das habilidades mentais do ser humano” (Gorder,           

1980, p.34), publicado em “The nature of human intelligence” (1967) e “Way beyond             

the IQ” (1977), para guiar os desenvolvimentos de testes adequados a cada uma das              

dimensões, bem como suas possíveis combinações, esperando que uma pessoa          

poderia ser excelente em uma categoria e precário em outras. Assim, este modelo do              

intelecto organizou essas várias habilidades em três dimensões de um cubo, a saber -              

conteúdo, produto e processo - como apontado no diagrama da Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Modelo Estrutural do Intelecto das habilidades mentais do ser humano de Guilford. 

 

Por “conteúdo” ele se referia ao tipo ou tipos de estímulos (visual,            

auditivo, simbólico, semântico e comportamental) no qual uma pessoa tendia a           

prestar mais atenção ou pensar mais efetivamente. 

Os “produtos” dizem respeito ao tipo, tamanho ou medida da          

informação que foi processada, como unidades (palavras, formas, etc.), classes          

(organização de unidades em grupos coerentes), relações (entre duas unidades),          

sistemas (relações entre mais de duas unidades), transformações (como rotações de           
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figuras ou mudança de sentido de palavras) e implicações (expectativa gerada por            

uma informação). 

Já as “operações” descrevem o que o cérebro faz com esses tipos de             

informação: cognição (a habilidade de perceber vários itens), memorização         

(armazenamento da informação), produção divergente (habilidade de acessar a         

memória e procurar por várias coisas que atendam um determinado critério),           

produção convergente (habilidade de procurar por uma resposta correta, podendo ser           

aparentemente um resultado da produção divergente), avaliação (habilidade de julgar          

informações). 

Com esses fatores é possível identificar 150 habilidades distintas que          

contribuem na solução de problemas. 

Dessa multitude de habilidades, nos pareceria possível prover exemplos         

de que todas as “operações” e “produtos” são ativados na prática musical (conteúdo             

auditivo) e por conseguinte passíveis de estudos mais aprofundados, mas nos           

absteremos dessa tarefa para nos focar na importância da “produção divergente”           

(também chamada de pensamento divergente ou lateral) no estudo violonístico. 

Tal capacidade foi definida pelo próprio autor como “a geração de           

alternativas lógicas a partir de uma informação dada onde a ênfase é a variedade,              

quantidade e relevância dos resultados da mesma fonte” (Guilford e Hoepfner, 1971)            

e foi “hipoteticamente considerada como a base da habilidade criativa” (Gorder,           

1980, p.34-35), porque, “tanto na arte quanto na ciência, é da quantidade que se              

extrai a qualidade – quanto maior o número de ideias colocadas ao nosso dispor,              

maiores as chances de encontrarmos aquele que realmente representará a solução do            

problema” (Duailibi e Simonsen, 1990, p. 44). 

É preciso dizer que não há juízo de valor entre o pensamento            

convergente e divergente, já que ambos são úteis em diferentes situações: “o            

pensamento convergente funciona melhor com problemas bem-definidos que tem         

uma resposta claramente definida, enquanto o pensamento divergente é mais          

adequado para problemas não estruturados e indefinidos” (Gibson, Folley e Park,           

2008, p. 1) e ambos merecem ser conciliados para a solução de um impasse. O que                

Guilford parece ter feito foi demonstrar a importância do pensamento divergente           

quando havia (e ainda existe) uma tendência à supervalorização do pensamento           

convergente, sendo que “de acordo com Guilford, é o pensamento divergente que            

provém as bases para a produção criativa pois esta demanda a procura conceitual             

sem fronteiras direcionadas” (Gibson, Folley e Park, 2008, p. 1). “Desde a            

contribuição inspiradora de Guilford no estudo da criatividade, o pensamento          

divergente continuou como um elemento conceitual (interno e externo) válido para o            

processo criativo” (Gibson, Folley e Park, 2008, p. 1). 

Tendo-se melhor definido o conceito norteador passaremos a aplicá-lo         

nos primeiros compassos do “Estudo XII” de Francisco Mignone a título de            

demonstrar como tal metodologia se mostra promissora na resolução de problemas           

violonísticos. 

 

3. Aplicação do Pensamento Divergente nos primeiros compassos do 

“Estudo XII” para violão de Francisco Mignone 

 

O “Estudo XII, com velocidade” é considerado um dos mais difíceis da            

série, principalmente por sua extenuante primeira seção de escrita muito pianística e            

consequentemente pouco violonística (sobretudo para m.e.), que trabalha acordes         
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chapados com melodia em ligados, passagens escalares, arpejos, finalizada por uma           

interessante rememoração do tema no baixo. A seção contrastante é diametralmente           

mais simples, com melodia (em Décimas e Oitavas) quase folclórica numa “remota            

alusão à canção O cravo brigou com a rosa” (Apro, 2004, p.111), num nítido propósito               

de dar descanso ao intérprete. Após repetição da primeira seção, retornamos a este             

tema quase folclórico, agora levemente modificado e tocado em acordes cheios sob a             

indicação molto aperggiato, finalizados com súbita escala descendente e acordes          

sforzando. 
Objetivando dar fechamento virtuosístico a série este estudo beira a          

impossibilidade técnica para a comunidade violonística por demandar um         

andamento veloz em uma estrutura de pouca organicidade. Talvez boa parte da            

disseminação dessa impressão se deu pelo relato de Sérgio Abreu que teve a             

oportunidade de escutar todos os doze estudos tocados ao piano pelo próprio            

compositor em audição informal, ficando impressionado com a velocidade do último           

estudo, declarando-a impossível de ser alcançada no violão. Portanto, a obtenção de            

uma agilidade condizente é o primeiro problema a ser resolvido nesta peça. 

Como tal performance infelizmente não foi registrada em áudio, é          

impossível saber exatamente qual era este andamento na performance pianística do           

compositor. No entanto, acreditamos que o emprego do pensamento divergente pode           

propiciar soluções para a obtenção de um andamento minimamente virtuosístico,          

baseado na informação metronômica indicada pelo compositor bem como         

andamento descrito. 

A digitação proposta por Barbosa-Lima será sempre o nosso ponto de           

partida, por entender que ela é uma solução viável (dentre a infinidade de soluções              

viáveis) e que foi funcional para este intérprete e que também pode o ser para outros.                

Mesmo assim, deve-se ter em mente que Barbosa-Lima possui uma técnica admirável            

que lhe fez conquistar palcos internacionais, porém muito pessoal e pouco habitual            

para a maioria dos violonistas o que nos leva a busca por novas opções. Os               

questionamentos aqui expostos não irão mudar a firmeza de nossa profunda           

admiração pelo trabalho do intérprete em questão e que sempre nos serviu de             

inspiração na conduta profissional. 

Por questões de clareza de argumentação proveremos breves avaliações         

de cada passagem junto ao exemplo exposto tentado simular o fluxo de pensamento             

que nos guiou na resolução das passagens, evitando, dentro do possível, exprimir            

critérios de valor. Com estes esclarecimentos, eis, portanto, os dois primeiros           

compassos do Estudo XII (Exemplo 1). 
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Exemplo 1 - Francisco Mignone “Estudo XII” (ed. Columbia), comp. 1-4 

 

Tratando-se de uma frase musical de extremas dificuldades,        

subdividiremos os problemas compasso a compasso e também discutiremos o          

funcionamento das mãos separadamente, o que consequentemente facilitará a         

comunicação. 

A digitação (de ambas as mãos) de Barbosa-Lima é funcional,          

podendo-se compreender sua lógica de pensamento, que parece buscar a duração de            

semínima na maioria dos acordes da frase. No que tange a mão esquerda, no              

compasso 1 (imagem 2) ele opta pela compressão da mão para a utilização dos dedos               

3 e 4 e preconização do dedo 3 como guia. Embora viável, estes dedos são menos                

ágeis e o uso reincidente (principalmente do dedo 4) torna a frase extenuante, sendo              

aconselhável deixar seu uso apenas quando estritamente necessário. 

No entanto, a dificuldade mais considerável é a ocorrência de um ligado            

no dedo 3 no terceiro tempo. A escolha deste dedo é decorrência de sua chegada por                

dedo guia, mas este ligado nos parece ser desconfortável para a maioria dos             

violonistas, já que o dedo 3 está comprimido pelos dedos 2 e 4, que seguram as notas                 

mais graves do acorde (Exemplo 2). 

 

 

Exemplo 2 - Est. XII, comp. 1, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

Buscando melhorar estes aspectos nossa primeira solução substitui os         

dedos do primeiro tempo e inclui uma pestana no terceiro, transformando um ligado             

descendente em ascendente (Exemplo 3). 
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Exemplo 3 - Est. XII, comp. 1, opção 1 (m.e.). 

 

Embora já proporcione uma maior leveza geral para a m.e., a inclusão            

da pestana e ligado ascendente no terceiro tempo acarretam uma rápida mudança da             

posição 3 para a 2, para se tocar duas últimas notas do compasso, o que gera também                 

uma menor duração do acorde (o que para nós é defeito secundário). É possível tocar               

essas mesmas notas na terceira posição e com duração integral do acorde, porém com              

o prejuízo de uma abertura um pouco desconfortável quando somada a pestana,            

embora ainda funcional (Exemplo 4). 

 

Exemplo 4 - Est. XII, comp. 1, opção 2 (m.e.). 

 

A próxima opção nos parece a mais leve para o terceiro tempo por             

propiciar boas mudanças de posição, ainda com dedos guias nos mesmo locais de             

Barbosa-lima e com pouco prejuízo na duração dos acordes (Exemplo 5). 

 

 

Exemplo 5 - Est. XII, comp. 1, opção 3 (m.e.). 

 

Não satisfeitos ainda somos impelidos a testar outras ideias. A primeira           

delas, passa a melodia superior para a segunda corda, gerando não somente uma             

ausência de cordas soltas, mas também muitas mudanças de posição e trocas de             

dedos (para conseguir dedos guias) e por isso são menos ágeis (Exemplo 6). 

 

 

Exemplo 6 - Est. XII, comp. 1, opção 4 (m.e.). 

 

No entanto, essa digitação nos leva a outra ideia, a de usar o efeito de               

campanella, sempre que possível: 
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Exemplo 7 - Est. XII, comp. 1, opção 5 (m.e.). 

 

 

Essa atitude cria melhoras visíveis na versão anterior em termos de           

m.e., ainda havendo mais uma possibilidade através da modificação da parte final do             

trecho com a utilização de mais cordas soltas e também integrando a terceira corda              

na condução de algumas notas da melodia, ainda com resultado similar a anterior,             

mas com o prejuízo de um salto da quinta para décima posição (Exemplo 8). 

 

Exemplo 8 - Est. XII, comp. 1, opção 6 (m.e.). 

 

 

Ambas as digitações em campanella, para serem fluidas, requerem o          

uso de um ligado no último contratempo do compasso. Isso, somado à distribuição da              

melodia em várias cordas pode reduzir a unidade sonora do trecho (algo que             

conjecturamos ser possivelmente superado pelo estudo e/ou até mesmo         

imperceptível quando tocado no andamento). 

Outro problema dessas versões é que, a primeira vista, há uma falta de             

padrão na m.d. (se articulada da forma convencional), porém também conseguimos           

mapear diferentes digitações para essa mão que serão pormenorizadas         

posteriormente. 

Se o primeiro compasso já era penoso, a partir do segundo a maior             

ocorrência de pestanas cria ainda maiores dificuldades e conforme a passagem vai            

ficando mais aguda menores são as opções digitacionais. A digitação de Barbosa-lima            

parece objetivar uma mudança sempre ascendente de posições (Exemplo 9). 

 

 

Exemplo 9 - Est. XII, comp. 2, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

 

A primeira opção tenta oferecer alternativa digitacional à abertura com          

ligado desconfortável do segundo tempo, mas faz isso ao custo de mais mudanças de              

posição, em ritmo de colcheias e sempre retornando para casa dois antes de ascender              

(Exemplo 10). 
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Exemplo 10 - Est. XII, comp. 2, opção 1 (m.e). 

 

 

O primeiro tempo apresenta um arraste do dedo 4 (sobrecarregando-o),          

somado a uma troca de posição e abertura, características que o tornam dispendioso.             

A tentativa de solução para este impasse parte da quinta posição, mas gera uma              

compressão no segundo tempo. A chegada coerente a esta versão dependará da            

escolha de digitação do primeiro compasso (Exemplo 11). 

 

Exemplo 11 - Est. XII, comp. 2, opção 2 (m.e.). 

 

 

Esse é um típico caso no violão onde nenhuma digitação possível atende            

todos os critérios, e assim sendo, dependerá da preferência do intérprete, bem como             

de suas especificidades (facilidades e dificuldades). O terceiro tempo está muito bem            

resolvido de forma a permanecer inalterado nas três versões. A digitação de            

Barbosa-Lima também é ideal no compasso seguinte, onde a única outra opção (que             

encontramos) exigiria espremer a mão na 11ª posição, sendo portanto inviável. A            

passagem demanda aberturas concomitantes ao uso reincidente do dedo 4 e pestanas            

(Exemplo 12). 

 

Exemplo 12 - Est. XII, comp. 3, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

No compasso 4, novamente Barbosa-lima prefere a reincidência do         

dedo 4, algo que parece ser uma de suas marcas individuais, quando a maioria do               

intérpretes tenta, em regiões sobre-agudas (a partir da 12ª casa), substituí-lo pelo            

dedo 3 sempre que possível, algo oferecido pela nossa versão alternativa (Exemplo            

13). 
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Exemplo 13 - Est. XII, comp. 4, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

 

Uma última alternativa no uso da mão esquerda provém do uso mais            

numeroso de ligados. Enquanto normalmente este é considerado um “recurso          

facilitador”, seu uso excessivo nesta passagem causa apenas a simplificação da m.d.,            

mas penaliza a m.e. ao invés de ajudá-la (Exemplo 14). 

 

Exemplo 14 - Est. XII, comp. 1-3, digitação com ligados a cada colcheia (m.e.). 

 

 

Já a escolha de articulação da m.d. diz respeito a um dos maiores             

problemas da passagem: tratando-se do estudo final da série, ele parece exigir não só              

virtuosismo, mas maior intensidade, que por sua vez é difícil de ser alcançada em              

andamentos velozes. As digitações de m.d. habituais para o trecho seriam as            

seguintes (Exemplo 15): 

 

Exemplo 15 - Est. XII, comp. 1, opções 1 e 2 (m.d.). 
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A diferença crucial de ambas reside no uso do dedo indicador ou            

polegar na articulação do acorde e na corda onde o polegar descansa, sempre             

provendo referência aos outros dedos, mas propiciando durações diferentes para os           

acordes (na primeira opção o acorde dura menos do que na segunda). O uso do toque                

apoiado dos dedos i e m em ambas é benéfico (e portanto será mantido nas próximas                

versões) e cria um aspecto interessante: o ato de resvalar o m na corda adjacente (2ª)                

já o coloca no lugar para articulação do acorde, preparando seu próximo ataque.  

Infelizmente, apesar de bastante eficaz e ágil, a dinâmica obtida ainda           

parece limitada (para não dizer débil) mesmo ao fazer uso do toque apoiado.             

Novamente, o pensamento divergente aliado ao uso do conhecimento dos recursos do            

instrumento se revelaram de grande ajuda nesta questão provendo alternativa mais           

sonoras para a articulação dos acordes, que por conseguinte também auxiliam a            

clareza dos ligados. A primeira delas, aproveita a versatilidade e maior peso do             

polegar para articular os acordes, ainda o preparando na terceira corda, mas sob o              

custo de um rápido porém viável giro de pulso (Exemplo 16). 

 

Exemplo 16 - Est. XII, comp. 1, opção 3 (m.d.). 

 

Já a alternativa seguinte busca menor movimentação da m.d. ao          

aproveitar o descanso constante do polegar na quarta corda alcançado pela opção 2 e              

delegando o ataque do acorde para o dedo indicador em pequeno rasgueio. Embora o              

indicador seja responsável por tocar várias notas atravessando três cordas (ou seja,            

num movimento aparentemente amplo), surpreendentemente a alternância entre as         

costas e ponta do dedo gera um movimento circular semelhante a uma palheta,             

configurando o que consideramos a alternativa de menor tensão e maior estabilidade            

e sonoridade para a m.d. Como nada é perfeito em nosso instrumento, essa opção              

pode gerar maior ruídos de unha (pelo ataque das costas do dedo indicador), sendo              

possivelmente mais eficaz em performances ao vivo do que em gravações (Exemplo            

17). 

 

Exemplo 17 - Est. XII, comp. 1, opção 4 (m.d.). 

 

As próximas duas versões foram obtidas a partir de ideia de Nícolas de             

Souza Barros, que sugeriu considerar a inclusão do uso de digitações “escovadas ”            
1

1 A digitação escovada se dá pela articulação convencional de um dedo da m.d., mas aplicada a várias cordas em 
movimento quase simultâneo e diametralmente oposto a um rasgueado. 
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para o trecho, algo que não havíamos considerado antes e que também gerou bons              

resultados. Novamente, duas versões são possíveis, diferindo no uso do polegar e na             

quantidade de notas escovadas pelo anelar. O aspecto mais interessante e funcional            

de ambas, é que o conjunto ami funciona de maneira similar a um trêmulo (com um                

ligado inserido no meio do padrão), onde o anelar escova os acordes (Exemplo 18). 

 

Exemplo 18 - Est. XII, comp. 1, opções 5 e 6 (m.d.). 

 

 

4. Considerações Finais 

 

Esperamos ter demonstrado com esta amostra, que a união desses          

padrões de m.d. com as opções de m.e. para os vários compassos deste pequeno              

trecho geram não só uma profusão de possibilidades a serem consideradas pelos            

futuros intérpretes, mas provam o quanto o uso do pensamento divergente como            

metodologia é promissor ao prover inúmeras soluções violonísticas para um trecho           

que anteriormente gerava temor à comunidade do instrumento. 

Cremos que se um artista busca a alta performance artística, ele deve            

considerar injusto não tentar extrair o máximo potencial estético (ainda que           

subjetivo) de uma passagem, ou por outro lado, não buscar uma opção que lhe              

permita aflorar sua máxima desenvoltura (ou seu máximo potencial estético) naquela           

mesma passagem. O uso consciente e reflexivo do pensamento divergente parece           

prover método valioso para exercer a plena função do artista que reside nesse             

criterioso e exigente compromisso estético de elevação das capacidades humanas. 
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