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 INSTRUÇÕES GERAIS (violão) 

Os sinais abaixo são convencionados para todas as partituras para violão, em instruções quanto à 

execução da mão direita, da mão esquerda, articulações etc. 
 

 

- a linha ondulada à esquerda da nota é o rasgueado¸um tipo de articulação no 

violão onde as cordas das notas que compões o acorde são tocadas uma de cada 

vez rapidamente, de preferência todas com o polegar da mão direita.  

 

- em partituras para violão, um número dentro de um círculo representa sempre o 

número da corda na qual deve ser tocada a nota (2 = 2ª corda- Si).  

-um traço entre duas notas indica um glissando, onde o dedo da mão esquerda que 

toca a nota é deslizado pelo braço, sem soltar a corda (deixando-a vibrar), até 

atingir a segunda nota. Um glissando que não indica a nota que começa pode 

começar em qualquer casa do braço do violão, na mesma corda que a nota onde 

termina o glissando. Nesse caso, a direção do glissando indica se a casa onde 

começa o glissando deve ser mais aguda ou mais grave que a nota do fim do 

glissando. 

 

- nas partituras para violão, um número zero (0) associado a uma nota indica que 

ela deve ser tocada na corda solta (Si com o sinal zero = 2ª corda solta). 

- as ligaduras de expressão, na escrita para violão, indicam que as notas devem ser 

tocadas ligadas: só a primeira nota é atacada com um dedo da mão direita, e as 

outras notas que fazem parte da ligadura são tocadas com os dedos da mão 

esquerda “puxando” a corda (ligadura descendente) ou “batendo” na corda 

(ligadura ascendente). 

 

- um número comum associado a uma nota geralmente indica a digitação da nota, 

pelos dedos da mão esquerda.  

 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
MARCELO MELLO - Débli blues (para grupo de violões) 

Grade 

 

1 

DÉBIL  BLUES 
para grupo de violões 

 
Marcelo Mello 

(set - nov 2007) 

 

http://creativecommons.org/
http://marcelomelloweb.net/


     
MARCELO MELLO - Débli blues (para grupo de violões) 

Grade 

 

2 

 

http://creativecommons.org/
http://marcelomelloweb.net/


     
MARCELO MELLO - Débli blues (para grupo de violões) 

Grade 

 

3 

 

http://creativecommons.org/
http://marcelomelloweb.net/


     
MARCELO MELLO - Débli blues (para grupo de violões) 

Grade 

 

4 

 

http://creativecommons.org/
http://marcelomelloweb.net/


     
MARCELO MELLO - Débli blues (para grupo de violões) 

Grade 

 

5 

 

http://creativecommons.org/
http://marcelomelloweb.net/


     
MARCELO MELLO - Débli blues (para grupo de violões) 

Grade 

 

6 

 

 

  

Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 

 

( http://marcelomelloweb.net/mmdebilblues.htm )

http://creativecommons.org/
http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://marcelomelloweb.net/mmdebilblues.htm
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão A  

 

8 

DÉBIL  BLUES 
para grupo de violões 

 
Marcelo Mello 

(set - nov 2007) 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão A  

 

9 

 

 

 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão B  

 

10 

DÉBIL  BLUES 
para grupo de violões 

 
Marcelo Mello 

(set - nov 2007) 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão B  

 

11 

 

 
 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão C  

 

12 

DÉBIL  BLUES 
para grupo de violões 

 
Marcelo Mello 

(set - nov 2007) 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão C  

 

13 

 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/


     
Marcelo Mello - Simples blues (para quarteto de sopros e piano)  

Parte - violão D  

 

14 

DÉBIL  BLUES 
para grupo de violões 

 
Marcelo Mello 

(set - nov 2007) 

 

 

 

 

http://marcelomelloweb.net/
http://creativecommons.org/

	INSTRUÇÕES GERAIS (violão)

