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Abstract
The present work aims to verify the Fingers Patterns System functionality as a strategy to optimize
the left hand violin technique. In order to achieve this, characteristic elements of three different
approaches were applied in a case study on an academic context. The three selected authors,
which use this strategy as a methodological tool for teaching and practice were Primrose (1960),
Gerle (1983) and Barber (2008). As 95% of the students had a positive result, it was concluded that
the relation of the pattern and fingers combinations on the fingerboard may contribute strategically
to the teaching and study of violin technique, thus intervening in the optimization of violinist musical
performance.
Keywords: Performance, optimization, strategies, violin technique

Introdução
Para a realização da performance de uma obra, o músico necessita reunir uma
série de competências físicas, psicológicas e musicais, adquiridas e desenvolvidas
na aprendizagem e prática do instrumento. “Fundamentalmente, a performance
musical baseia-se na coordenação geral de habilidades multifacetadas”1
(Williamon 2004:10), dentre estas, incluí-se competências relacionadas com a
afinação. Carl Flesch, sustentado por investigações acústicas, defende a ideia de
que para um violinista “é impossível tocar totalmente afinado”2 (Flesch 2000: 10).
Para Flesch, o que o violinista deve desenvolver é a segurança na mão esquerda,
Tradução do autor de: “As musical performance ultimately relies on the overarching coordination
of multifaceted skills”.
2
Tradução do autor de: “That is impossible to play totally in tune”.
1
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concepção esta, directamente relacionada com “a capacidade de medir as
distâncias no fingerboard com a menor possibilidade de desvios3” (Ibidem:10).
Diferentes autores apresentam como recurso para a optimização da performance
musical variados tipos de estratégias (Jorgensen 2004; Davidson & King 2004;
Ginsborg 2004; Thompson & Lehmann 2004). Estas podem objectivar diversos
fins, tais como a prática individual ou em conjunto, a memorização, a leitura à
primeira vista ou a improvisação. O Sistema de Padrões de Dedos (Finger
Patterns) funciona como uma estratégia, que visa optimizar as competências
necessárias para o desenvolvimento apurado da afinação em violinistas e
violetistas. Este estudo visa verificar: os tipos de resultados obtidos com o seu
uso, a aplicabilidade de três abordagens seleccionadas e os elementos
característicos em cada abordagem que geraram resultados mais positivos.
Padrões de dedos – definição e deferentes abordagens
Padrão de dedos é um sistema de afinação que estabelece na mão esquerda as
diferentes combinações e relações entre as distâncias dos dedos em todo o
fingerboard, com função de fornecer a identificação de cada nota.
Entre os autores encontrados escolheram-se três que utilizam nas suas
abordagens este sistema, e que serviram como referenciais de abordagens para a
base deste estudo, William Primrose, Robert Gerle e Barbara Barber. Esta
selecção foi baseada em alguns pré-requisitos, respectivamente: apresentarem
sistematizações4 e/ou utilizar a terminologia Padrões de Dedos (Finger Patterns).
William Primrose (1904-1982) - Technique is Memory: a Method for violin and viola
players based on Finger Patterns (1960).
Uma obra de cunho prático, direccionada para violinistas e violetistas, no qual
considera a existência da Topografia do fingerboard. A utilização dos padrões é
feita a partir da memorização da relação intervalar dos dedos por tonalidades no
Tradução do autor de: “Ability to measure the distances on the fingerboard with the smallest
possible deviations”.
4
Entende-se por sistematização o aprofundamento teórico, o desenvolvimento de nomenclaturas
específicas e exercícios práticos
3
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Fingerboard, explorados nas escalas maiores e menores em todas as tonalidades
nas primeiras sete posições do violino e da viola. Sua ferramenta de memorização
é a utilização de recursos visuais, tais como cores associados a sinais
geométricos (o vermelho para meio-tom na mesma corda, verde para uma série
de tons inteiros em uma corda e o azul quando há uma distância de meio-tom com
o mesmo dedo entre duas cordas.)

Exemplo musical 1: Exemplo da abordagem de Primrose (in: Primrose 1960:2).

Robert Gerle (1924-2005) - The Art of practising the Violin (1983)
Gerle apresenta “A nova tablatura”, na qual é apoiada em uma dupla
fundamentação: A “grade”5 do fingerboard e o sistema de Padrões de dedos. A
“grade” está relacionada com a distribuição das notas no fingerboard. O segundo
trata-se da sistematização das diferentes combinações e permutações de notas e
dedos existentes no violino ou em outros instrumentos de cordas.
Gerle estabeleceu vinte e um padrões nomeados de forma numérica e divididos
em três categorias de acordo com a relação intervalar do primeiro ao quarto dedo:
Categoria 1: Até a 4ª aumentada (Padrões 1 ao 7); Categoria 2: 5ª justa para uma
sexta maior (Padrões 8 ao 14); Categoria 3: categoria rara, grande extensão
(Padrões 15 ao 21).

5
Tradução do termo em inglês “Gridiron” que para Gerle trata-se da extensão completa do violino (4 oitavas ou 54
semitons).
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Figura 1 - Padrão nº 1 Robert Gerle (in Gerle, 1983: 28).

Barbara Barber - Fingerboard Geography, an intonation, note-reading, theory,
shifting system. Volume 1 (2008).
Fingerboard Geography é uma série de livros para violino, viola e grupo de cordas
direccionado ao professor, na qual introduz um sistema de afinação por uma
visualização do fingerboard utilizando quatro cores básicas codificadas para cada
padrão. Em relação a abordagem para o violino, são acrescentadas mais oito
cores, resultando um total de doze padrões, sendo a aplicação voltada para a
Escola de violino Suzuki, mas podendo ser aplicada em qualquer método de
violino e em qualquer nível técnico.

Figura 2 - Doze Padrões de dedos estabelecidos por Barbara Barber (in Barber, 2008: s/p).

Metodologia
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso, fundamentado na
aplicação dos elementos característicos de cada uma das abordagens
seleccionadas num universo de 6 alunos. O estudo foi dividido em duas fases:
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1ª fase: Transmissão ao professor do conteúdo contido em cada
abordagem, entregando-lhe material explicativo;
2ª fase: Aplicação pelo professor dos elementos característicos das
abordagens no decorrer das aulas individuais de cada aluno, resultando um total
de 18 sessões.
As ferramentas metodológicas utilizadas para a colecta dos dados foram: o
conjunto de todas as filmagens feitas durante a aplicação; a observação da
pesquisadora com um grau de envolvimento de “participante como observador”6
(Lüdk e André 2005:29); entrevistas semi-estruturadas com todos os participantes
ao término das aplicações.
Participantes. Seis alunos do ensino superior de violino (em diferentes anos e
níveis técnicos), e um professor da classe, ambos do Curso de Música do
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.
Material. Pode-se observar na Tabela 1 os elementos característicos de cada
abordagem seleccionados pela pesquisadora.
William Primrose

Robert Gerle

Barbara Barber

- Utilização de sinais com cores

- Utilização de números para

- Utilização de cores

para determinar os intervalos

visualização

para visualização

- Ênfase nos meios-tons

- Dedos em blocos associado

- Dedos em blocos

- Exploração das três memórias

a memória cinestésica

- Ouvir, ver e sentir os

(auditiva, visual e cinestésica)

- Descrição dos intervalos

padrões

Tabela 1 - Elementos característicos de cada abordagem.

Aplicação. A aplicação foi somente prática, não havendo explicação prévia aos
alunos, e ocorreu como uma alternativa para resolução de determinadas
passagens ou dificuldades técnicas, que no momento da aula o professor definiu
de acordo com cada aluno. O tempo de duração das aplicações com cada aluno
foi diferenciada, motivo este causado pela diversidade de capacidades e níveis

Este termo usado por Lüdk e André descreve o pesquisador com a preocupação de não deixar
totalmente claro o que pretende, para não provocar muitas alterações no comportamento do grupo
observado (Lüdk e André, 2005: 29).
6
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técnicos entre os alunos. A aplicação resultou em três aplicações por aluno (uma
para cada abordagem).
Resultados
Para análise dos resultados, cada elemento foi classificado a partir do cruzamento
de um conjunto de critérios de uma análise qualitativa de Satisfaz Bem7 a Não
satisfaz8 obtido pelos alunos, com critérios de utilização pelo professor (Utilizado,
Pouco Utilizado e Não Utilizado). O gráfico abaixo apresenta o resultado final da
classificação de cada elemento e sua respectiva abordagem:
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Gráfico 1 - Resultado da classificação de cada elemento característico das
abordagens.

Podem observar-se diferenças de resultados tanto na dedicação da aplicação pelo
professor dos elementos, quanto no aproveitamento dos mesmos pelos alunos. Na
abordagem de Barber os elementos foram mais estáveis em relação tanto à
aplicação como ao aproveitamento; em oposição, na abordagem de Gerle
encontram-se os elementos mais classificados, enquanto que em Primrose os com
menor classificação.

O aluno percebe logo os elementos aplicados pelo professor, compreende sua utilidade para
resolução dos problemas técnicos da mão esquerda e observa-se um grande desenvolvimento em
sua execução.
8
O aluno não percebe os elementos aplicados pelo professor, não compreende sua utilidade para
resolução dos problemas técnicos de mão esquerda e não observa-se um desenvolvimento em
sua execução.
7
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Esses resultados vão ao encontro com os resultados das entrevistas, nas quais os
elementos da abordagem de Barber foram considerados os mais adaptáveis, os
do Gerle os mais completos e eficazes, e os do Primrose foram eleitos como os de
mais difícil compreensão.
Discussão
A análise do Gráfico 2 revela que 95% do aproveitamento obtido pelos alunos
durante a aplicação foi positivo, demonstrando que a utilização dos Padrões de
Dedos é importante para a optimização da técnica violinística da mão esquerda,
independentemente da abordagem utilizada.

Aproveitamento	
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  alunos	
  
Sa8sfaz	
  Bem	
  
5.	
  
39.	
  

56.	
  

Sa8sfaz	
  
Sa8sfaz	
  Pouco	
  
Não	
  Sa8sfaz	
  

Gráfico 2 - Aproveitamento dos alunos resultante da aplicação das três abordagens.

De uma forma geral, este estudo revelou que a organização e a fixação da mão no
braço do instrumento são consideradas as principais funções da utilização dos
padrões, assim como mostrou os benefícios da sua utilização como auxílio para
uma boa afinação, opiniões análogas tanto do professor como dos alunos. Essas
conclusões vêm ao encontro à afirmação feita por Flesch, citada anteriormente, na
qual essa estratégia pode contribuir com o desenvolvimento da segurança da mão
esquerda.
Através da análise dos resultados pode-se observar que a abordagem de
Primrose foi a que, em relação às outras, demonstrou ter resultados inferiores.
Esta abordagem foi considerada pelo professor a de maior dificuldade de
aplicação, tendo este inclusivamente que utilizar elementos de outras abordagens
para complementar a explicação aos alunos. Este facto foi também constatado
pelos alunos, que a referem como sendo a mais difícil de adaptar. O elemento
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considerado mais importante pelo professor nesta abordagem - a ênfase nos
meios-tons - e mais utilizado por ele foi, previsivelmente, o melhor classificado.
Isto justifica-se pela construção da abordagem, no qual aparece como um
exercício técnico para ser estudado separadamente do repertório, fixado em
escalas.
Há uma conformidade entre o professor e os alunos em relação aos resultados
obtidos na abordagem de Gerle. Esta é a abordagem utilizada pelo professor em
seus estudos, mas ele destaca que não decora os números de cada padrão.
Também pelos alunos, foi a abordagem eleita como a mais completa e a mais
eficaz. Paralelamente, a análise de resultados mostra que os elementos
característicos desta abordagem foram os que obtiveram melhor classificação,
onde se destaca a descrição dos intervalos, o qual é considerado um factor
fundamental na construção dos Padrões de Dedos.
Um outro elemento forte desta abordagem foi a utilização dos dedos em blocos
associado a memória cinestésica. Esse elemento vêm ao encontro do anterior,
pois uma vez que sabe-se os intervalos e as distâncias entre os dedos, pode-se
montar o padrão e pensar nos dedos em blocos, relacionado directamente com a
memória cinestésica, característica utilizada também na abordagem de Barber.
Em relação à abordagem de Barber pode-se observar que a mesma causou uma
boa impressão entre os participantes, mas consideram a sua aplicação mais eficaz
nas crianças, por haver um elemento que na consciência geral é considerado
infantil, as cores. Foi considerada a abordagem de mais fácil adaptação,
provavelmente pelo facto dela ter sido construída direccionada para crianças. No
entanto, esta opinião da abordagem, não deixou de causar efeitos positivos entre
os participantes. Como pode observar-se no Gráfico 1, os resultados revelam que
os elementos característicos desta, são os mais estáveis, resultando na mesma
classificação. O equilíbrio destes resultados está previsivelmente vinculado ao
factor desta ser a mais simples das abordagens, construída com ferramentas
extramusicais para um público-alvo aproximadamente a partir dos quatro anos.
Não obstante, é importante não esquecer que este trabalho não visou escolher
uma abordagem como a mais eficiente, mas sim testar os elementos
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característicos de cada uma delas, formando assim um conjunto de características
necessárias para o bom desenvolvimento e entendimento dos Padrões de Dedos.
Conclusão
Após a aplicação dos elementos considerados mais relevantes dentre as
abordagens seleccionadas, pode-se chegar a uma classificação de aplicabilidade
e aproveitamento: 1º) Descrição dos intervalos (Gerle); 2º) Dedos em blocos
associados a memória cinestésica (Gerle); 3º) Utilização de cores para
visualização, Dedos em blocos, Ouvir, ver sentir os padrões (Barber); 4º)
Utilização de números para visualização (Gerle); 5º) Ênfase nos meios-tons
(Primrose); 6º) Exploração de três memórias (Primrose); 7º) Utilização de sinais
com cores para determinar os intervalos (Primrose).
De uma forma geral pode concluir-se que a utilização do sistema de Padrões de
Dedos como uma estratégia de ensino e prática, indiferente de qual abordagem
que seja, gera resultados satisfatórios, assim podendo dizer que pode ser usado
com uma ferramenta para a optimização da técnica violinística da mão esquerda,
influenciando na prática e no ensino do violino. Dentre os benefícios encontrados
na bibliografia e verificados na aplicação encontram-se: melhora na precisão da
afinação, melhora na velocidade dos dedos, redução do esforço físico e mental da
técnica, apoio na memorização de uma obra, ajuda na leitura a primeira vista.
Todos esses benefícios verificados são relevantes na optimização da performance
musical.
Mas ao término das aplicações, também pode-se constatar algumas ausências ou
lacunas na construção e aplicação dos padrões, nas quais serão apresentadas
com sugestões de melhoramentos. Uma dessas falhas observadas foi o facto de
alguns alunos resolveram bem os padrões isoladamente, mas no momento da
aplicação no repertório, com a combinação do arco, as vezes não resultava de
imediato. Portanto, observou-se que as abordagens estudadas possuem uma
lacuna na sincronização da mão esquerda com a mão direita. Neste caso, sugerese na prática ou no ensino, a adição do sincronismo dos padrões de dedos com
padrões de arco, ou seja, tratar das diversas combinações dos dedos mas
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interagindo com combinações diferentes do arco, aplicando exercícios específicos
para isto. Assim, a aplicação poderia dar um salto maior entre a transferência do
conhecimento adquirido em um exercício técnico, até chegar na aplicação do
repertório.
As abordagens focalizam muito os dedos em blocos, elemento no qual gerou
resultados

positivos,

mas

sentiu-se

a

necessidade

de

acréscimo

de

desenvolvimento da independência dos dedos. A utilização dos padrões está
baseada na relação de distâncias feitas de dedo para dedo, resultando em um
bloco. Uma sugestão seria adicionar também a pratica da relação de cada dedo
com a corda solta, com alusão directa do dedo na corda; isto possivelmente
resultaria em um exercício mais completo, explorando as memórias auditivas,
cinestésicas, visuais e colaborando directamente com a independência dos dedos.
A partir desta pesquisa verificou-se que não há necessidade de decorar todos os
padrões estabelecidos em uma abordagem com uma determinada terminologia,
mas sim memorizar os principais, ou seja, os quatro padrões básicos. Isso, de
uma forma geral, mas com excepções em determinadas passagens, consideradas
mais difíceis, num contexto geral de uma obra. Portanto, sugere-se a
apresentação de um maior número possível de combinações existentes,
acrescentando mais padrões aos já elaborados por Gerle, (essa falta foi inclusive
verificada na sua aplicação), mas categorizados a partir de quatro padrões
básicos, que originariam as demais combinações dos dedos consequentemente
os demais padrões. Apenas estes quatro receberiam uma nomenclatura específica
para facilitar a memorização.
Como reflexão final, estas considerações abrirão caminhos para a elaboração ou
desenvolvimento de futuras abordagens que possam incluir esta ferramenta como
uma estratégia podendo reunir as sugestões dadas neste trabalho e os
aspectos/componentes que obtiveram melhores resultados.
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