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Nomenclaturas e técnicas
Nomenclatura dos Dedos

Dedos da mão direita:     polegar, indicador, médio e anelar
Nomenclatura:                        p             i           m            a

Dedos da mão esquerda: indicador, médio, anelar e mínimo
Nomenclatura:                       1             2           3            4

O dedo mínimo da mão direita não é usado em técnicas convencionais. Ele é usado somente
em algumas técnicas pessoais.

A digitação da mão esquerda é sinalizada utilizando as numerações 1,  2,  3 e  4,  para os dedos
indicador, médio, anelar e mínimo, respectivamente. A digitação deve ser feita com a extremidade
dos dedos, ou seja, as pontas dos dedos. Então: nº 1 = indicador; nº 2 = médio; nº 3 = anelar; nº 4 =
mínimo.
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 Postura adequada

Mão direita: os três primeiros desenhos mostram o indicador ferindo a primeira corda, apoiando na
segunda,  e  o  polegar  ferindo  a  sexta  corda,  apoiando  na  quinta.

Mão esquerda: as três próximas imagens mostram a digitação com extremidade (ponta dos dedos),
a curvatura da mão e o posicionamento do polegar.

O dedo polegar da mão esquerda se apoia na parte oposta àquela em que estão as casas e cordas,
para dar força na digitação dos dedos 1, 2, 3 e 4.

O uso da palheta

Para obter um bom desempenho com a palheta, o instrumentista deve utilizar somente a
articulação do pulso da mão direita, evitando tornar o braço direito uma alavanca ao movimentar a
palheta. Isso lhe proporcionará maior controle muscular e maior ganho de velocidade com menor
movimentação mecânica.

A palheta deve ser apertada suavemente entre os dedos polegar e indicador da mão direita,
mantendo os demais dedos fechados, porém, sem forçá-los. O ataque com a palheta se dá com uma
angulação  de  30º,  aproximadamente,  em  relação  à  boca  do  instrumento.  Devem-se  eliminar
possíveis ruídos causados pela palheta ao tocar as cordas e por sensíveis toques inconscientes das
unhas da mão direita. Por isso o movimento com a palheta deve ser objetivo e com total percepção
de espaço para a movimentação da mesma.
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O local apropriado, ou ponto de referência, para usar a palheta é a boca do instrumento
(abertura para saída do som), podendo haver variações para obtenção de diferentes timbres. Quando
não há boca, (instrumentos de madeira maciça) tem-se uma localização imaginária sugerida pelo
próprio desenho do instrumento em relação a ela.

O apoio da mão direita se dá de forma móvel, sem a fixação dos dedos no tampo, o que
dificulta o mover da mão como bloco único. A necessidade de apoio se dá naturalmente, por isso o
apoio nas cordas, no cavalete ou na ponte, acaba ocorrendo. Nesse caso deve-se utilizar esse apoio
apenas como sensorial sem permitir que haja tensão muscular para não limitar o desenvolvimento
técnico.

O movimento  muscular  é  feito  naturalmente  quando a mão direita  inverte  o  sentido  da
palheta em relação às cordas (para cima e para baixo). Também nestes movimentos não se devem
tencionar os músculos. Ao perceber qualquer rigidez ou tensão muscular ao executar o movimento
com a palheta, ou até mesmo dedilhando, deve-se parar o exercício, relaxar e começar novamente.
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As partes do violão

Leitura de desenhos de acordes, em quais cordas se devem tocar
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Acordes e Canções

Esses são alguns dos diagramas mais usados de acordes maiores e menores em tríades (acordes com
três notas) iniciados nas notas naturais (dó, ré, mi, fá, sol, lá e si), e usados com maior frequência
em Música Folclórica, Sertaneja, Pop e Rock.

Acordes maiores

Acordes menores

Acordes maiores com sétima menor (7)

Esses são  alguns dos  diagramas mais usados de acordes maiores em tétrade (acordes com quatro
notas) com sétima (menor), usados com maior frequência em: Blues, Bolero, Tango, MPB, Samba,
Choro, Pagode, Baião, Xote, e em todas as variações desses ritmos.
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EXERCÍCIOS COM ACORDES PARA CANÇÕES

Inicialmente, toque as cordas deslizando a palheta ou as unhas dos dedos anelar, médio e indicador
da mão direita em cada acorde. Depois dedilhe na ordem p i m a m i duas vezes em cada acorde, até
trocar de acordes com facilidade. Mantenha o andamento ao trocar de acordes nos compassos.

1º) Seis tempos em cada acorde: Mi menor e Ré maior.
      1     2     3    |  1     2    3   |  1     2    3   |  1     2      3  |
3/4|      Em         |                |         D        |                ||    

2º) Quatro tempos em cada acorde: Mi menor e Ré maior.
       1    2   3    4   |  1   2    3   4   |  1    2   3   4   |  1   2   3    4  |
4/4|       Em          |         D           |        Em          |        D           ||  

3º) Seis tempos em acorde: Lá menor e Sol maior.
       1     2     3    |  1     2    3   |  1     2    3   |  1     2      3  |
3/4|      Am         |                |         G        |                ||    

4º) Quatro tempos em cada acorde: Lá menor e Sol maior.
       1    2    3   4   |  1   2    3   4   |  1    2   3    4   |  1   2    3   4  |
4/4|       Am          |         G           |         Am         |        D           ||  

5º)  Doze tempos em cada acorde.  Dedilhe na ordem p i m a m i, duas vezes em cada acorde,  ou
toque com a palheta doze vezes em cada acorde alternado palhetadas para baixo e para cima.

        | 1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12 | 1 2 3  4 5 6  7 8 9 10 11 12 | 1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12 | 1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12 |

      |   1      2     3      4      |   1     2      3      4      |    1      2      3      4    |   1     2      3      4      |

12/8|            Am                 |           Dm                 |             G                  |            Am               ||

12/8|            Em                 |           Am                 |             D                  |            Em               ||

|      Barra de compasso. Ela separa os compassos dentro da música.

||     Barra de compasso dupla. Finaliza trechos ou toda a peça musical.

   Sinal de repetição de compasso. Repete-se o acorde do compasso anterior.

3/4  Símbolo do compasso ternário,.sendo cada compasso com três tempos, ou pulsos.

4/4  Símbolo do compasso quaternário, ou compasso de quatro tempos.

12/8 Representa o compasso quaternário composto, que possui doze tempos. 
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MARINHEIRO SÓ

(domínio público) Tom: Dó maior  -  Harmonia 1

                      4/4          C         ||             G             |            C            |             G             |

                      |              C          |             F              |            C            |             G             |  

                    

MARINHEIRO SÓ

(Domínio Público) Tom: Dó maior  -  Harmonia 2

                            

2/4   C       |             |      G7       |               |       C        |             |       G7      |               |

|       C       |      C7       |       F         |      G7       |     Em      |    Am      |     Dm     |      G7     |      C        ||

2/4 é um símbolo de compasso binário, onde cada compasso tem dois tempos.
Mantenha o andamento, contando 1 e 2, na troca de acordes.

Ô, marinheiro, marinheiro; (Marinheiro só...)

Ô, quem te ensinou a nadar;

Ou foi o tombo do navio;

Ou foi o balanço do mar.

Lá vem, lá vem;

Como ele vem faceiro;

Todo de branco;

Com seu bonezinho.

Ô, marinheiro, marinheiro; (Marinheiro só...)

Ô, quem te ensinou a nadar;

Ou foi o tombo do navio;

Ou foi o balanço do mar.

Eu não sou daqui;

Eu não tenho amor;

Eu sou da Bahia;

De São Salvador.

 LicençaCreativeCommonsAtribuiçãoNãoComercialCompartilhaIgual3.0NãoAdaptada                 



 Juarez Barcellos                    Violão e Música                      Projeto Piraí Musical  

LUAR DO SERTÃO

(João Pernambuco) Tom Sol maior – Harmonia 1

            4/4       G         |         C          |         D7        |         G        :||         G          |         Am        |        

                |       D7       |          G         |         Em       |         Am       |         D7         |          G         ||

LUAR DO SERTÃO

(João Pernambuco) Tom Sol maior – Harmonia 2

       

                           2/4   G    |    G7    |    C     |   A7     |    D7    |        |    G     |   D7    :||     
 
                           
                           ||:   D7    |     G     |   Em   |   Am    |    A7    |  Am    |   D7    |    G     :||
                           

Não há, ó gente, ó não; 
Luar como esse do sertão (2x)

Oh! que saudade;
Do luar da minha terra; 
Lá na serra braqueando;
Folhas secas pelo chão.

Este luar;
Cá da cidade tão escuro;
Não tem aquela saudade;

Do luar lá do sertão.

Não há, ó gente, ó não; 
Luar como esse do sertão (2x)

Se a lua nasce;
Por detrás da verde mata;

Mais parece um sol de prata;
Prateando a solidão.

E a gente pega;
Na viola que ponteia; 

E a canção é a Lua Cheia;
A nos nascer do coração.
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ALECRIM

(Domínio público) Tom Sol maior – Harmonia 1

2/4   D7       |        G       |      Am       |        D7        |        G         :||

||:     G7      |       C       |             |      G      |               |       D7        |                |         G        :||

Alecrim;

Alecrim dourado;

Que nasceu no campo;

Sem ser semeado.

Foi meu amor,

Quem te disse assim;

Que a flor do campo;

É o alecrim.

ALECRIM

(Domínio público) Tom Ré maior – Harmonia 2

 2/4   A7       |        D       |      Em       |        A7        |        D         :||

||:     D7      |       G       |             |      D      |               |       A7        |                |         D        :||

ALECRIM

(Domínio público) Tom Sol maior – Harmonia 3

                                 2/4   D7       |        G       |      Am       |        D7        |        G         :||

||:     G7      |       C       |     D7      |      Bm      |       E7        |       Am        |       D7         |         G        :||
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Até aqui, estudamos três escalas maiores: Dó, Sol e Ré; e três menores: Lá, Mi e Si.

  

Dó maior:  dó   ré   mi    fá   sol  lá   si    dó   ||  Lá menor: lá    si    dó    ré    mi    fá    sol    lá

Sol maior: sol   lá    si    dó   ré   mi  fá#  sol  || Mi menor:  mi  fá#  sol   lá     si    dó     ré    mi

Ré maior:  ré    mi  fá#   sol  lá   si   dó#  ré   ||  Si menor:   si   dó#  ré    mi   fá#  sol    lá     si

Observe que  Dó maior e Lá menor  não possuem alteração, Sol maior e Mi menor  possuem uma

alteração (fá#), e, Ré maior e Si menor possuem duas alterações (fá# e dó#). As escalas dos pares

formados por uma escala maior e outra menor com as mesmas notas são chamadas de relativas. Ex.:

Dó maior e Lá menor.  
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ROMANCE DE AMOR 

                                                                                                                              Autor anônimo

Tempos:      1                 2                  3                    1                   2                    3                       1                   2                    3
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AUTUMN LEAVES

Letristas:         Compositor:
Jacques Prévert - 1945 – Francês       Joseph Kosma
Johnny Mercer - 1947 - Inglês
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Sons e Tons
Sons musicais e ruídos

As vibrações que ocorrem com o contato entre corpos produzem o som em forma de ondas,
as ondas sonoras. Essas vibrações possuem frequências medidas em Hertz (Hz), e as fontes sonoras
podem ser muitas, instrumentos musicais, ventos, frenagem de automóveis, etc. As ondas sonoras
audíveis ao ser humano estão entre 20 Hz e 20.000 Hz de frequência, e se dividem em duas classes:

Ondas Sonoras Periódicas são os sons agradáveis, chamados de sons musicais.

Ondas Sonoras Aperiódicas são os sons desagradáveis, chamados de ruídos.

As ondas sonoras audíveis produzidas por vibrações periódicas (sons musicais) possuem
frequências  e  intervalos.  Intervalo  é  a  distância,  ou  relação,  entre  as  frequências  analisadas
fisicamente,  os  intervalos  constituem  a  base  do  estudo  de  harmonia  musical.  A  frequência
caracteriza a altura da nota musical, e a altura é uma das características, ou propriedades, do som, é
o posicionamento sonoro em relação ao grave e ao agudo. A frequência de 440 Hz recebe o nome de
nota musical Lá.

Propriedades Sonoras

Propriedades sonoras são a altura, duração, intensidade e timbre. As Qualidades sonoras
são a altura, intensidade e timbre. A duração não é considerada uma qualidade.

Altura: altura em música é a localização do som dentro da percepção de graves e agudos. O
som de um violão está entre o grave e o agudo (notas médias), o som da flauta e do violino são
agudos (notas altas), e o som dos contrabaixos e da tuba são graves (notas baixas). 

Duração: a duração não é uma qualidade sonora, e sim uma propriedade, por estar ligada
unicamente  à  quantidade de  tempo que um som produzido permanecerá  soando.  No estudo da
música, as figuras de valores são unidades utilizadas para determinar a permanência do som no
tempo atendendo às necessidades da composição ou do arranjo musical. As unidades de valores em
uso atual são: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa.

Intensidade: é a força empregada na emissão de uma ou mais notas musicais, medida em
decibel,  e  sua  representação  é  feita  por  sinais  específicos  chamados  de  sinais  de  dinâmica.  É
capacidade que o som tem de se apresentar forte ou fraco, ou ainda, em escalas de forte ou fraco. A
intensidade é a também chamada de volume.

Timbre: o timbre é a qualidade, ou propriedade, que característica o som quanto à sua fonte,
nos dando uma referência quanto ao instrumento musical usado na emissão de uma ou mais notas.
Dois instrumento musicais iguais podem oferecer variação no timbre.
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Características Sonoras

Uma fonte sonora produz o som que é resultado de uma série de vibrações, que chega aos
nossos ouvidos através do ar na forma de ondas sonoras. A medida usada para calcular a intensidade
(volume)  do  som é  o  decibel  (dB).  Os  termos:  forte  e  fraco,  e  suas  variações,  se  referem à
intensidade  sonora  (volume).  Uma  conversação  normal  tem  medida,  entre  60  e  70  dB,  e  a
intensidade no rock pauleira mede 110 dB, aproximadamente. Intensidade acima de 120 dB pode
causar danos aos tímpanos, inclusive a surdez.

Dinâmica é  o nome dado às variações de intensidade na composição musical.  Algumas
músicas apresentam variação ou variações de dinâmica, outras mantêm a mesma intensidade do
início ao fim. A velocidade das vibrações, geradas pelas fontes, determina a frequência do som (a
altura) que possui uma unidade de medida chamada hertz (Hz). É usando essa unidade (Hz) que
afinamos os instrumentos. Os termos alto e baixo podem se referir a som agudo e grave (altura
medida em Hz). Alto ou baixo (volume) se referem à alta ou baixa intensidade do som (dB). Sons
com frequências acima de 20 000 Hz são tão agudos que não podemos ouvi-los e são chamados
sons ultra-sônicos.

Cada nota musical possui uma frequência específica. O afinadores eletrônicos demonstram
isso com clareza. Timbre é a característica sonora, que nos permite identificar e diferenciar os sons.
O timbre torna o som individualmente caracterizado. Densidade sonora é a quantidade de sons
simultâneos que ocorrem num ambiente.

Tons musicais 

O tom é a escala adotada para uma composição, nesta tendência as escalas são chamadas
“diatônicas” e podem ser iniciadas a partir de qualquer uma das doze notas do “sistema temperado”
que são: dó, dó#, ré, ré#, mi, fá, fá#, sol, sol#, lá, lá# e si. Assim sendo, sobre cada uma destas doze
notas são iniciadas duas escalas, uma maior e outra menor, totalizando vinte e quatro escalas, doze
maiores e doze menores.

A maioria das músicas começam e terminam nos acordes que dão nome aos tons sobre os
quais elas foram criadas, portanto, observar o acorde inicial e o final de uma composição pode
identificar o seu tom sem que se analise a melodia diretamente. Mesmo nas músicas com harmonias
sofisticadas  esta  regra  é  comum,  entretanto,  existem algumas  exceções,  inclusive  em  canções
singelas. Esta é uma tendência da música ocidental que se baseia na noção tonal, dividida em dois
modos: maior e menor.

Escalas diatônicas

A partir de qualquer das doze notas da escala temperada pode-se iniciar uma escala diatônica
seguindo seu padrão de estrutura de tons e semitons. Na sexta nota de toda  escala maior começa
uma escala  chamada menor relativa,  Ela possui  as  mesmas  notas  da escala  maior  que  lhe deu
origem, porém são diferentes na estrutura, pois a sexta nota da escala maior é a primeira da escala
menor relativa. Os semitons também mudam de ordem, nas escalas maiores, os semitons estão da 3ª
para a 4ª e da 7ª para a 8ª notas; na escala de Lá menor, os semitons estão da 2ª para a 3ª e da 5ª para
a 6ª notas. 
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Diatônica:  prefixo grego dia (movimento através) + sub feminino tônica (primeira nota de uma
escala). Refere-se às escalas maiores e menores do Sistema Tonal, que é o sistema dominante na
música ocidental globalizada. Padrão escalar que se inicia a partir de qualquer uma das doze notas
do Sistema Temperado (intervalos iguais entre si).

Obs.: Tônica  é a nota que inicia uma escala, é a primeira e a oitava nota das escalas maiores e
menores, e fundamental é primeira nota do acorde.

Escala Natural

Escala natural é aquela formada com as notas naturais dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, é a escala de
Dó maior e sua relativa Lá menor. Uma escala menor relativa é chamada também de escala menor
natural para diferir de suas derivadas menor harmônica e menor melódica, já que o termo “menor
relativa”  indica relação com uma escala maior.  É comum encontrar textos usando nome Escala
Natural com referência às escalas diatônicas maiores e menores em geral.

Escala no modo Maior

Escala  maior  é  o  padrão  diatônico  estabelecido  a  partir  da escala  natural  de Dó maior,
caracterizado por intervalos de semitom da 3ª para a 4ª e da 7ª para a 8ª nota, sendo de um tom o
intervalo entre as demais.

Escala no modo Menor

Escala menor é  o padrão diatônico estabelecido a partir  da escala natural  de Lá menor,
caracterizado por intervalos de semitom da 2ª para a 3ª e da 5ª para a 6ª nota, sendo de um tom os
demais  intervalos.  Esta escala sofre duas alterações gerando três  tipos de escalas menores,  que
passam a ter como referência de escala menor, apenas o intervalo de semitom da 2ª para a 3ª nota. 

Escala menor relativa é aquela que se inicia na sexta nota de uma escala maior, compondo-se das
mesmas notas.

Escalas homônimas  são aquelas que possuem o mesmo nome para modos diferentes.  Ex.:  Dó
maior e Dó menor. São chamadas também de Escalas Paralelas e Tons Paralelos.

Escalas enarmônicas  são aquelas que possuem nomes diferentes para um mesmo grupo sonoro.
Podem ser escalas ou notas. Ex.: Dó# e Réb.
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Leitura das Cifras dos acordes

Acordes são grupos de notas que soam simultânea e organizadamente, analisados em intervalos.
As  cifras são  usadas  para  representar  os  acordes  com  seus  intervalos  e  são  chamadas  de
alfanuméricas, por se constituírem de combinações do alfabeto e dos números, porém, percebe-se o
uso de alguns símbolos que não são nem letras e nem números, conforme descrito abaixo.

A = lá | B = si | C = dó | D = ré | E = mi | F = fá | G = sol

Além dessas notas, existem outras cinco que são chamadas enarmônicas. Elas são sinalizadas com
os sinais de alteração sustenido e bemol. 
 

Sustenido (#) e Bemol (b)

O  sustenido (#)  aumenta em meio tom a nota musical, isto significa que a nota que estava na
primeira casa no braço do violão, ao ser sinalizada com #, passa para a terceira casa.

O bemol (b) diminui em meio tom a nota musical, significa dizer que uma nota na terceira casa no
braço do violão, ao receber um b, transfere-se para a segunda casa.

Para discriminar os acordes acrescentam-se-lhes  cifragens  com linguagem específica.  O modelo
abaixo segue um padrão nacional estabelecido no final do século XX por obras bem conceituadas
como as de Almir Chediak e Yan Guest .

m = menor   ||   onde não há “m” subentende-se acorde maior Ex.: C = Dó Maior, porém, é
comum dizer-se apenas Dó,  principalmente quando seguido de outras  nomenclaturas,  por
exemplo: C7 = Dó com Sétima.

  
4 = quarta   ||   (b5) = quinta diminuta   ||   (#5) = quinta aumentada   ||   6 = sexta

7dim ou º  =  diminuto   ||   7 = sétima   ||   7M = sétima maior    ||    9 ou (9) = nona

add9 = nona adicionada   ||   (b9) = nona menor    ||   (#9) = nona aumentada

(11) = décima primeira   ||   (#11) = décima primeira aumentada

(13) = décima terceira   ||   (b13) = décima terceira menor

Além  destas,  existem  também  as cifragens  de  acordes  inversões  de  acordes e  de  outras
nomenclaturas  sinônimas  destas.  Não  se  preocupe  em  decorá-las  agora,  ao  longo  do  livro  a
familiarização com os acordes acontecerá naturalmente.

Onde tem a barra / lê-se “com baixo em”, ou apenas “com”. 
Ex.: G/B = “Sol com baixo em Si”, ou “Sol com Si”, apenas.
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Exercício para leitura das cifras dos acordes 

Escreva os nomes, ou, a forma como são lidas as cifras abaixo:  

C _______________ F ______________  D _____________G ____________ E _______________

F _______________ A _______________ G ____________ B ____________ C _______________

B ___________ Cm ___________________  Dm ________________ Em ____________________

Fm ___________________ Gm _______________ Am ________________ Bm _______________

C# __________________  Db _______________ Eb _________________ F# _________________

Fm7___________________ Gm7 ______________ Am6 _______________ B ________________

C# __________________  Dbm _______________ E________________ F# __________________

G# _________________________ A# _______________________ Bb ______________________

D7 ____________________ F7 __________________  F#7 _______________________________

A7 __________________ C7M __________________________  Dm7 ______________________ 

E7M _______________________  F#m _____________________________G6 _______________

Am6 _________________________ Bb7M ____________________________ A4 _____________

Bm7(b5) _____________________________________________ D9 ________________________

F7(b13) ________________________________________ Gbm ____________________________

Cm7 ________________________________ F#6________________________________________

Eb° _____________________________________ A47 ___________________________________

C#m7 ___________________________________________  B°  ___________________________

Bb69 ___________________________________________ D4 _____________________________

Fm6 _________________________________ A#(#5) ____________________________________

C#m7(b5)  _____________________________________B69 ______________________________

C7(9) ________________________________ Cadd9 ____________________________________

Gb7(#11) __________________________________________________ C6___________________
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Notas e Figuras em Pauta
Exercícios com notas naturais

Escreva os nomes das notas seguindo o modelo na página anterior, acima ou abaixo das figuras:
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Continuação do exercício da página anterior:
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Figuras musicais e seus nomes

Escreva os nomes das figuras conforme imagem acima:
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Os números fracionários representativos 
dos valores das figuras musicais

Semibreve = 1 inteiro, Mínima = 1/2 ; Semínima = 1/4 ; Colcheia = 1/8 ; Semicolcheia = 1/16 ;
Fusa = 1/32 ; Semifusa = 1/64 (de semibreve)

Escreva as frações representativas dos valores das figuras conforme descrição acima:
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