
RITMO	E	FRASEADO. 

É	 imprescindível	 ter	 boa	 compreensão	 rítmica	 para	 ser	 um	
bom	músico,	 solista,	 improvisador	 	 e	 etc.	 Muitos	 repetem	 (e		
com	 muito	 boas	 razões)	 que	 o	 ritmo	 é	 mais	 importante	 que	
qualquer	outro	aspecto	da	música.	Stevie	Ray	Vaughan	era	um	
performer	 dotado	 de	 um	 senso	 rítmico	 aguçadíssimo.	 Se	 nos	
lembrarmos	que,	em	termos	de	blues,	o	que	se	tem	de	verdade	
são	 aquelas	 mesmas	 cinco	 notas	 e	 uma	 outra	 variação	 de	
cromatismos,	 compreenderemos	 porque	 o	 ritmo	 é	 tão	
importante.	 Ele	 é	 o	 próprio	 fraseado	 ou	 linguagem.	 Quem	 é	
capaz	de	olhar	a	partitura	do	solo	e	ler,	pelo	menos	o	esqueleto	
rítmico	 do	 improviso,	 tem	 como	 que	 uma	 visão	 de	 raio-X	 do	
sotaque	 do	 guitarrista	 texano.	 Estudar	 teoria	 não	 é	
imprescindível,	 mas	 é	 inegavelmente	 um	 poder	 adquirido.	
Você	que	não	sabe,	e	até	mesmo	que	não	quer	ler,	tenho	apenas	
uma	 sugestão:	 aprenda	 a	 tocar	 junto	 com	 o	 metrônomo,	
qualquer	escala,	frase,	arpejo,	lick,	pattern,	etc.,	que	você	quiser	
conhecer	de	verdade;	seja	capaz	de	acompanhar	as	unidades	de	
tempo,	de	dividi-las	em	duas	partes,	e	em	três	partes.	Faça	isso	
durante	muito	tempo:	acompanhe	a	batida	 imitando-a,	depois	
divida	 o	 tempo	 por	 dois,	 e	 depois	 por	 três.	 Da	 forma	 mais	
regular	 o	 possível;	 busque	 sempre	 a	 precisão	 absoluta	 nos	
estudos.	Quem	afirma	que	assim	você	ficará	“preso	na	técnica”	
está	apenas	negando	para	si	mesmo	que	não	quer	percorrer	o	
caminho	de	obtenção	desta	habilidade.	Buscar	a	precisão	não	é	
igual	 a	 obtê-la.	 Quando	 finalmente	 avistar	 a	 precisão,	 você	
tocará	 onde	 quiser	 no	 tempo;	 na	 frente,	 atrás,	 “cravado”,	 etc.	
Todo	 grande	músico	 do	 século	 XX	 envolvido	 com	 gêneros	 da	
chamada	 “música	 popular”	 tem	 esse	 poder.	 	 Observem	
atentamente	músicos	como	John	Paul	Jones,	Tony	Williams	ou	
Jon	 Lord.	 Domínio	 preciso	 do	 ritmo	 de	 suas	 frases	 e	
exuberância	 improvisística.	 A	 lista	 é	 infinita,	 de	 Michael	
Jackson	 e	 Steve	 Vai,	 gênios	 da	 precisão	 virtuosística,	 a	 John	



Coltrane	 e	 Keith	 Jarret,	 gênios	 da	 precisão	 espontânea	 –	 é	 o	
ritmo	 que	 nos	mostra	 quem	 eles	 são.	 No	momento	 em	 que	 a	
música	nos	move,	que	mexe	com	o	nosso	ser,	é	o	ritmo	fazendo	
o	 seu	 trabalho.	 Estude	 apenas	 isso	 e	 já	 será	 capaz	 de	
improvisar	 com	 interesse	 musical	 no	 fraseado:	 quando	
improvisando,	 tire	 instantaneamente	 suas	 próprias	 frases.	
Toque	a	 frase,	 repita-a	para	si	mesmo,	mentalmente.	Se	sentir	
necessidade	 –	 ou	 se	 gostar	 da	 frase!	 REPITA-A,	 não	 apenas	
mentalmente,	 toque-a	 novamente.	 Quando	 conseguir/quiser,	
repita-a	 a	 literalmente.	 Mas,	 na	 maioria	 das	 vezes,	 busque	
repetir	 a	 frase	 conscientemente	 alterando	 alguma,	 coisa.	
Qualquer	coisa.	Sugestões	de	como	alcançar	boas	variações: 
- Repetir	literalmente	a	frase,	em	diferentes	oitavas;			
- Mudar	a(s)	nota(s)	que	finaliza(m)	a	frase;		
- Mudara(s)nota(s)que	 inicia(m)	 a	 frase;		 digamos	 que	 a	
frase	comece	com	um	bend:	modifique	o	bend	(release,	up,	
prebend,	etc)	 ;	mude	a	altura	do	bend,	construindo	outra	
sugestão	melódica,	etc;	 

Acho	 que	 vocês	 entenderam	 as	 sugestões.	 Criem	 as	 suas	
próprias	 lógicas.	Depois	de	utilizá-las	 com	a	 fidelidade	de	um	
monge,	jogue	todas	fora.	Comece	de	novo	de	um	ponto	de	vista	
completamente	 diferente.	 Sugerido	 por	 outra	 pessoa	 que	 se	
interesse	pela	música	em	primeiro	lugar.	E	siga	em	frente. 
 

Comentários	técnicos	da	execução	do	solo:		 

Já	 no	 terceiro	 compasso,	 início	 da	 segunda	 frase,	 temos	 um	
desafio:	utilizar	a	palheta	e	um	dedo	da	mão	direita	ao	mesmo	
tempo	(palhetada	híbrida/hybrid	picking).	A	frase	é	construída	
com	 uma	 nota	 “E”	 mantida	 como	 pedal	 e	 é	 finalizada	 com	
double-stops	nervosos.	Viva	SRV!	



O	 bend	 de	 meio	 tom	 no	 compasso	 6	 cria	 de	 forma	 sutil	 um	
delicioso	cromatismo.	A	ideia	é	tão	boa	que	o	próprio	Stevie	a	
repete	 no	 compasso	 9,	 durante	 um	 parágrafo	 musical	
magnífico,	com	repetições	e	variações	muito	bem	articuladas.		
As	 tercinas	 que	 iniciam	 em	 anacruse	 do	 compasso	 10	 para	 o	
compasso	 11	 são	 o	 primeiro	 desafio	 físico.	 Tenha	 paciência	
porque	ele	palheta	 todas	as	notas.	A	partir	do	último	bend	do	
compasso	12	 inicia-se	uma	 frase	de	 cerca	de	 sete	 compassos,	
com	 muitos	 bends,	 vibratos,	 double-stops,	 expressividade	 e	
dinâmica.	 É	 impressionante	 como	 as	 pessoas	 parecem	
obcecadas	com	a	força	e	o	calibre	das	cordas	do	Vaughan,	e	não	
se	interessam	pela	dinâmica	sempre	presente;	pela	escolha	por	
quais	notas	atacar	com	toda	a	força	e	quais	não.	Tal	frase	é	uma	
belíssima	 aula,	 que	 já	 se	 conecta	 com	 um	 inteligente	 tema	
construído	 em	 tornos	 de	 vários	 tipos	 de	 bend	 em	 torno	 da	
mesma	 nota.	 A	 sugestão	 é	 sempre	 tocar	 o	 solo	 enquanto	
cantarola	junto	dentro	da	cabeça.	Faça	isso.			
Do	compasso	21	para	o	22,	inicia-se	o	último	parágrafo	do	solo	
e,	honestamente,	o	mais	difícil.	Bends	e	vibratos	rápidos,	pull-
offs	 e	 variações	 rítmicas	 bruscas	 fazem	 com	 que	 fique	 difícil	
acompanhar	 a	 gravação.	 Escute	 a	 gravação	 do	 solo	 até	 ser	
capaz	de	 cantar	ou	assobiar	o	 solo.	Memorize	as	melodias	 e	 a	
execução	 nunca	 soará	 mecânica.	 Você	 provavelmente	 estará	
tocando	as	frases	com	sutis	mudanças	rítmicas,	o	que	é	ótimo	–
música	é	linguagem	e	repetição	não	é	a	meta.	
	Bons	estudos,	espero	que	seja	útil.	
Saudações	e	paz.			
Leonardo	Machado		
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