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Introdução 

Se você já foi a uma loja de instrumentos musicais, deve ter notado que existem 

diversos modelos de violão disponíveis para compra.  

Toda essa ampla diversidade pode deixar você um pouco confuso, logo escolher o 

primeiro violão pode parecer ser realmente difícil, especialmente se você for iniciante. 

No entanto, saiba que não é tão complexo quanto aparenta ser. 

No post de hoje, trouxemos algumas dicas para te ajudar a escolher, e também a afinar 

seu Violão. Confira: 

 

Como escolher o seu Violão 

• Considere seus objetivos 

Primeiro, é importante definir o quanto você está disposto ou pode investir nessa 

ferramenta de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se seu objetivo é usá-lo para 

estudos a curto prazo ou mesmo apenas para fins de semana, pode não valer a pena 

gastar muito dinheiro com os melhores instrumentos do mercado. 

Já se deseja usar um violão profissionalmente, faz mais sentido considerar investir em 

modelos e marcas de qualidade.  

 

 



• Escolha o tipo de corda 

Para escolher uma corda, considere o tipo de aprendizado ou estilo musical que pretende 

tocar. Por exemplo, as cordas de nylon são mais suaves e o som é mais "doce", e 

perfeito para MPB, samba e Bossa Nova.  

Elas são ideais para dedilhar e treinar posições de acordes. Por outro lado, as cordas de 

aço são mais fortes, o tom é mais vívido e mais duradouro, tornando-o ideal para estilos 

de reprodução como rock, pop e blues. 

No que diz respeito à estrutura do instrumento, é importante saber que cada violão é 

projetado para uma corda e sua tensão correspondente. As cordas de aço têm maior 

tensão, exigindo que o braço, o cavalete e tarraxas do instrumento tenham maior 

resistência. O nylon tem menos tensão e requer menos resistência. 

 

 

 

• Considere o modelo do violão 

Mais uma vez: a escolha do modelo está relacionada ao tipo de música que você deseja 

tocar e ao objetivo do violão. Existem três tipos mais comuns no mercado: 



Violão Clássico 

Esses violões têm cordas de nylon, um tom aveludado, e são populares entre os 

iniciantes devido à sua leveza e suavidade. Analisando as cordas, elas são utilizadas 

para bossa nova, samba e MPB. 

Violão Folk 

Esses modelos têm uma caixa mais larga e cordas de aço. Devido à tensão, o som é mais 

severo, portanto o som é cheio, metálico e estridente. É principalmente utilizado para 

música pop, gospel, sertaneja e rock. 

Violão Jumbo 

O violão Jumbo é semelhante ao violão clássico, porém mais amplo e maior que o 

modelo folk. Seu tom é rico, fica entre o do clássico e folk, e tem um dos sons mais 

bonitos. 

 

 

 

 



• Eletroacústico, Acústico ou Elétrico? 

Esta parte é muito importante porque está relacionada à amplificação do som. Além dos 

recursos e ajustes estruturais, a capacidade de espalhar o som também muda. 

O violão acústico é o tipo mais comum, sua principal característica é que não possui 

entrada para cabos. Como sua caixa (o corpo principal do instrumento) pode produzir 

maior ressonância, o som é naturalmente mais cheio. 

Ao contrário dos tipos anteriores, os violões elétricos são projetados para serem 

conectados em uma caixa amplificadora. Portanto, ele funciona com um som muito 

baixo em forma acústica (a ressonância natural da caixa é muito menor que o som 

acústico). 

Já os violões eletroacústicos atendem a duas necessidades: acústica e elétrica. Portanto, 

ele funciona perfeitamente eletricamente, e é conectado a amplificadores e medidores de 

som e possui um bom som natural. 

 

 

 



Como afinar o violão 

Afinar o violão é muito fácil, embora muitas pessoas tenham dificuldades por não 

conhecer o método correto. 

Para o primeiro método de ajuste, você precisará de um diapasão ou telefone fixo, 

Você afinará a quinta corda do violão, porque o diapasão e o ruído do telefone 

reproduzem o tom "A", que será a quinta corda do violão no quinto casa. 

➢ Pegue o violão, pressione a quinta casa, também conhecida como corda E "mi". 

Você ouvirá o som do telefone ou do diapasão; se o violão tiver um tom mais 

baixo do que eles, você apertará a tarraxa 

➢ Então, toda vez que você pressiona uma nota na quinta casa, ela deve reportar o 

mesmo som da corda solta acima. 

 

Após ajustar a corda do MI, você apertará a corda superior do Si e verificará se o som 

da corda é o mesmo da corda anterior (MI). Isso funcionará em quase todas as cordas, 

mas não nas cordas Sol, pois não comprime a quinta casa, você irá apertar a quarta e 

analisar se o som é o mesmo que as cordas de baixo soltas. 

 

Como Afinar Violão com Afinador 

Você já ouviu falar de afinadores de violão, mas vou listar alguns deles abaixo e 

explicar a função de cada um: 

• Afinador eletrônico 

Existem dois tipos de afinadores eletrônicos, digital e analógico. O digital inclui um 

display LCD e o analógico é medido por um ponteiro. Os dois já estão integradas no 

captador de áudio, portanto, basta colocar o violão próximo e tocar corda por corda, o 

que indicará o número de cordas que você precisa apertar ou afrouxar. 

• Afinador de Violão Online 

O Afinador online é um software que imita o eletrônico. Você precisará apenas de uma 

entrada de áudio no seu computador (microfone) ou de um adaptador de cabo P10. 

 

Considerações finais 

O recomendado é começar com um violão (clássico ou folk), porque certamente é o 

mais adequado para aprender a técnica correta e ter uma formação básica sólida que 

permitirá, posteriormente, tocar em qualquer tipo de violão, sem muita dificuldade. 



Vale ressaltar que, especialmente no início, ter os estímulos certos e estar com o 

instrumento correto é uma forte motivação. Caso contrário, você corre o risco de 

abandonar o aprendizado, e achar que o violão definitivamente não é para você, antes 

mesmo de obter resultados apreciáveis.  

Então se atente a todas as dicas do texto de hoje. E divirta-se em sua nova aquisição. 

 


