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INTRODUÇÃO
Gostaria de lhe desejar as boas vindas às minhas aulas de violão, e este documento é uma apostila que
vai lhe auxiliar no seu estudo. Existem diversos métodos de ensino de violões, mas eu preferi juntar
minhas experiências mais o conhecimento em alguns métodos e aplicá-los ao meu. Qualquer dúvida,
crítica ou sugestão estou atento para melhorar meu trabalho.
Espero que nessa jornada eu possa ser uma ajuda para seu crescimento como músico. O meu
combustível é saber que há pessoas aprendendo com meus métodos.
Acompanhando esta apostila disponibilizo semanalmente vídeos no meu Canal do YouTube que hoje
atende pela URL http://youtube.com/essiassouza e em meu site deixo-os disponíveis organizados na
página de Material de Aula de Violão.
Eu espero que você possa evoluir tanto que se torne muito melhor que eu.
Bons estudos!
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HISTÓRIA DO VIOLÃO
Geralmente a história é o que menos interessa. Mas não há como se relacionar com alal
go ou alguém sem conhecer a história.
O violão tem uma história um pouco conturbada, mas se pesquisarmos vamos enconencon
trar algumas coisas sobre a historia deste instrumento,
instrumento, mas nada que diga quem foi que criou
o instrumento, em que dia e hora, apenas temos registros de instrumentos que deram origem
ao violão.
O registro mais comum é que o violão foi visto pelo menos há 2000 anos antes de CrisCris
to. O parente mais próximo
ximo do violão é o alaúde, e alaúde é que da o nome ao profissional que
trabalha com conserto, regulagem e construção de instrumentos de cordas. Em inglês alaúde é
chamado de Luthe e logo quem constrói Luthes são os Luthiers. Então se seu violão precisar
de regulagem, conserto ou você quer um instrumento construído com suas especificações propro
cure um Luthier.
E aproveitando para fazer a minha propaganda, eu trabalho com luthieria e se você
precisar de algum serviço acesse http://risemusic.com.br

Foto de um Alaúde
Há aproximadamente 1800 anos antes de Cristo foram encontradas por alguns arqueóarqueó
logos algumas figuras de barro onde mostravam pessoas seminuas tocando um instrumento
que era bem parecido com o violão.
A diferença deste instrumento em relação ao alaúde é que seu fundo não é abaloado como o
alaúde, exatamente o que deixou este instrumento mais parecido com o violão de hoje.
Nessas gravuras nota-se
se como eram tocados estes instrumentos, igual o violão, mas não dizem
a quantidade de cordas.
Estes instrumentos foram inspirados na antiga Lira, uma espécie de harpa que era tocada pelos
egípcios, gregos e hebreus.
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O NOME
O violão é conhecido
ido mundialmente como guitarra acústica, sendo que a nossa guitarra é conhecida como guitarra elétrica. Apenas
Apenas em português chamamos a guitarra acústica de violão.
O violão faz parte de uma das duas classes de instrumentos de cordas, um que são os providos
de haste, e outro que não são, que é o caso da harpa e da Lira.
Acredita-se
se que o primeiro violão foi criado na mesma época que o Alaúde e a Vihuela que é
um instrumento espanhol.
Pra tentar entender um pouco mais em que período foi inventado o violão, notamos que no
renascentista foram criadas peças para se tocar com alaúde,
alaúde, mas que no mesmo período na
Espanha se usava a Vihuela.
Hoje vemos muitos jovens tocando instrumentos muito eruditos, mas o violão apesar de suas
atualizações foi um instrumento mais versátil para peças eruditas e atuais.
TIPOS DE VIOLÃO
ender sobre os tipos de violão até mesmo para você entender na hora de comprar
Vamos aprender
ou tocar qual ser o melhor violão para ser aplicado.
Devemos antes notar dois tipos de encordoamentos. Encordoamento é o conjunto de cordas
do instrumento e no caso do violão temos
temos dois tipos que são as cordas de Nylon e de Aço.
Há quem diga que as cordas de nylon são melhores para aprender porque machucam menos
que as cordas de aço, mas essa não é a finalidade de cada corda. Isso faz desses instrumentos
diferentes. Logo vou explicar
plicar este assunto.
VIOLÃO CLASSICO

O violão clássico é um dos mais conhecidos entre os novos alunos de violão porque vem com
cordas de nylon e geralmente é mais confortável, mas sua aplicação é para as músicas MPB
Jazz, Reggae, Clássico e outros estilos.
est
Outra característica particular deste instrumento é seu headstock que posiciona suas tarraxas
perpendicularmente.
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E ele também não possui na sua maioria a barra tensora em seu braço. Algumas marcas já têm
preparado seus violões para trabalhar com cordas de aço como é o caso de alguns rockeiros
que gostam do som do instrumento, mas com cordas de aço que é mais brilhante.
OBS. Se você tem um violão clássico e quer usar cordas de aço, antes de fazer isso, leve a um
luthier para que ele examine e determine o que deverá ser feito em seu violão antes de receber as cordas de nylon.
VIOLÃO ELETROACUSTICO

Este violão tem seu corpo muito parecido com o violão Jumbo que ainda vamos falar, mas em
seu tamanho reduzido.
A característica especial dele é para se tocar o violão de cordas de aço mas elétrico. Por causa
do tamanho reduzido é bom para tocar, mas não é bom para tocar sem amplificação quando
toca-se em lugar aberto e com muito ruído, como por exemplo em um grupo de amigos com
mais de 10 pessoas.
Além das cordas de aço este violão possui barra tensora, e as tarraxas estão geralmente
posicionadas paralelas ao headstock.
Ele é muito usado para tocar Rock e Reggae.
VIOLÃO FOLK
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Este violão tem as mesmas características que o violão eletroacústico porém com o corpo um
pouco maior.
Essa característica deste violão o viabiliza para ser tocado com cordas de calibres mais grossos,
como por exemplo: 0.11 e 0.12.
VIOLÃO JUMBO

Este violão também carrega as características do violão eletroacústico só que com uma caixa
muito maior ainda que o Folk por exemplo.
A maioria dos rockeiros da terra preferiram tocar com este tipo de violão. Por conta de seu
tamanho avantajado pode-se tocar com cordas 0.12 e até 0.13.
VIOLÃO FLAT

Uma das principais características do violão flat é seu corpo achatado, sendo menor que um
violão acústico normal.
Este violão usa cordas de Nylon que deixa o timbre mais aveludado, e por conta de sua captação piezo elétrico, este violão torna-se um violão clássico, porém elétrico.
Geralmente é bem empregado nas músicas Clássicas, MPB, Jazz, Eruditas, e outros estilos.
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VIOLÃO VAZADO

A principal característica do violão vazado é que seu corpo é simplesmente maciço, sem caixa
acústica, e com um leve formato de violão feito por peças separadas. É um violão flat/clássico
que tem seu som apenas captado e/ou projetado através de amplificação.
VIOLÃO DE 12 CORDAS

O violão de 12 cordas é um violão, geralmente no corpo de um folk mesmo, mas que possui 12
cordas, sendo 6 delas cordas comuns, e outras 6 cordas mais finas. A cada 2 cordas se afina na
mesma afinação.
Por exemplo a primeira e a segunda corda são afinadas em E, a terceira e a quarta são afinadas
em B. No caso são 6 pares de cordas.
Essa característica faz do violão de 12 cordas um violão de timbre que chamamos de Chorus,
mas natural sem uso de efeito sonoro.
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OBS. Não se engane, se você ver um violão destes, mas com apenas 10 ou 8 cordas, isso não se
trata de um violão de 10 ou 8 cordas, se trata de uma viola caipira.
VIOLÃO DE 7 CORDAS

Sinceramente tenho visto poucos violões de 7 cordas, mas sempre que vejo um é um violão
clássico acrescido de um bordão que é afinado em B e é ainda a corda mais grossa do violão.
CONCLUSÃO
Existem inúmeros tipos de violões no mundo, mas estes são os mais comuns e que são
comercializados.
TIPOS DE CORDAS DE VIOLÃO (NYLON E AÇO)
Vamos começar este assunto levantando as finalidades. Primeiro temos que entender que
cada material emite um tipo de som diferente, e não é diferente nas cordas de aço e nylon.
Primeiro porque notamos a dificuldade ou facilidade de se ornar um timbre com um gênero
musical, como por exemplo tocar música eletrônica com um cavaquinho. Para o estilo
eletrônico o melhor é o sintetizador.
Quando cada nota é tocada, além do som da nota fundamental o corpo transmite notas
harmônicas no dobro, e até quádruplo da frequência da nota fundamental.
Por exemplo, quando tocamos a 5ª corda do violão, além da A110Hz, a corda também emite o
som das notas A220Hz, A440, etc.
Um dos parâmetros que analisamos em uma emissão sonora, é o que chamamos de Envelope
Sonoro que é basicamente formado por 4 momentos:
•
•
•

Ataque - que o inicio da nota que está sendo produzida;
Decaimento - que uma pequena queda na intensidade após o ataque e antes da
sustentação;
Sustentação - que é um tempo de duração da nota;
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•

Relaxamento - que é quando a intensidade diminui até desaparecer.

GÊNEROS TOCADOS COM CORDAS DE NYLON
Música Clássica
Erudita
Música Barroca
Flamenco
Bossa Nova
MPB
Samba
Pagode
Reggae
GÊNEROS TOCADOS COM CORDAS DE AÇO
Rock
Metal
Sertanejo
Blues
Pop,
Country
DIFERENÇAS ENTRE AS CORDAS DE NYLON E AÇO
NYLON
As cordas nylon são construídas em material plástico, conhecido como nylon mesmo e que é
também usado para muitas outras coisas, como roupas, linhas, etc.
O nylon apresenta uma resistência muito alta, e apenas é uma tecnologia do ultimo século.
Antes eram usadas as tripas de animais que produzem um envelope sonoro muito parecido
com as cordas de nylon de hoje.
As cordas de nylon não são usadas somente em violões, são também empregadas em harpas e
não podemos deixar de falar dos famosos Ukuleles.
A corda de Nylon tem um ataque bem consistente, mas seu decaimento e sustentação são
poucos, chegando muito de pressa o relaxamento.
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As três primeiras cordas de nylon são apenas de nylon, mas as cordas 4, 5 e 6 na
verdade são chamadas de bordões porque é um fio de nylon revestida com um fio de
metal.
CORDAS DE AÇO
As cordas de aço são fabricadas em ligas diferentes, com o passar do tempo você vai
identificando cada marca e o material que é usado no revestimento das cordas que interferem também no timbre e durabilidade da corda.
As cordas de aço possuem um som mais brilhantes que as de nylon, justamente por ter
um som menos aberto, sem contar com a junção do decaimento, sustentação e
relaxamento que são muito mais intensos.
CALIBRE DAS CORDAS
Alguns fabricantes usam padrões de medidas ou códigos próprios.
As cordas de nylon possuem tensões diferentes, e isso deve ser analisado com o fabricante
com a D'Addario que vende os encordoamentos indicando se é pesado ou de tensão normal.
Já as cordas de aço possui medidas mais padronizas que são conhecidas por 0. alguma coisa
Por exemplo os encordoamentos que chamamos de 09 são na verdade 0.09 que é equivalente
a 0.09 de uma polegada, cerca de 0.28 milímetros.
Essa medida nos ajuda em escolhermos a tensão e o timbre das cordas. Cordas mais grossas
tendem a ser mais encorpados.
Mas atenção: Na hora de trocar o calibre das cordas de seu violão, você precisa levar a um luthier para fazer a regulagem da tensão do braço do instrumento.
As medidas de aço mais comuns são:
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
Então agora você sabe que as cordas não têm a finalidade de pegar mais leve ou mais pesado
com seus dedos né?
Se você quer sofrer menos escolha tocar com cordas de nylon, mas se você não quer tocar nenhum dos estilos que citei que são tocadas com cordas de nylon, então sofra um pouco mais
com as cordas de aço.
Conselho pessoal, eu aprendi com cordas de aço, e agora é sopinha tocar em violões com cordas de nylon. Eu preferi o nível hard.
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PARTES DO VIOLÃO E ACESSÓRIOS
Bom já conhecemos os tipos de violões diferentes, agora vamos conhecer as partes dos violões
pra não fazer igual um camarada que foi na loja de instrumentos e pediu assim:
- Por favor, você tem aquele negócio de tocar guitarra em pé?
O que menino?
- Aquele troço de tocar guitarra em pé.
Ele queria comprar um strap.
Vamos dividir o violão primeiro em 4 partes mais importantes, e dentro de cada parte vamos
ver suas particularidades.
CORPO
• TAMPO - É a madeira usada no tampo do corpo
• FUNDO - É a madeira usada no fundo do corpo
• PONTE - Geralmente de madeira é o que segura as cordas no lado do corpo
• RASTILHO - Que suspende as cordas na ponte. Geralmente é de plástico ou osso.
• PINOS DE CORDAS - Alguns violões usam para prender a corda e geralmente faz parte
do kit plástico do violão.
• PINO DE STRAP OU ALÇA - Geralmente de metal ou plástico é uma uma peça que fica
nos extremos do corpo que onde se prende a alça ou strap.
• BARRAS HARMONICAS - São pedaços de madeira que ficam colados no tampo e no
fundo do violão para ajudar na propagação do som.
• BOCA - Orifício que permite a passagem do ar liberando o som do violão
• ROSETA - Peça geralmente em marchetaria que ajuda na resistência da boca do violão
• FITA DE BORDO - Geralmente em material plástico que sustenta as bordas do violão
• LATERAIS - Faz a ligação entre o fundo e o tampo do violão.
BRAÇO
• ESCALAS - Geralmente em madeira. É o lugar onde a corda é pressionada em sua
extensão.
• PESTANA OU NUT - Geralmente de osso ou plástico, serve pra sustentar as cordas
entre o headstock e a escala
• TRASTES - Partes metálicas que suspendem a corda onde é pressionada a corda
encurtando o campo de vibração da corda.
• MARCAÇÕES - Geralmente em plástico ou madre-pérola e serve para marcar algumas
casa da escala.
• FITA DE BORDO - De plástico, possui a função de embelezar e fortalecer as bordas da
escala do violão.
• BARRA TENSORA OU TENSOR - De metal e serve para controlar a tensão do braço.
Geralmente para se obter ajuste da altura do braço. Nunca mexa nessa barra, leve
sempre a um luthier para ajustar.
• SALTO ou TRÓCULO - Parte de madeira que sustenta o braço do violão no corpo.
HEADSTOCK
•
•
•

TARRACHAS - Peças em metal ou plástico, são usadas para tensionar as cordas.
LOGO MARCA - Apenas para mostrar a marca do violão.
REBAIXADORES DE CORDAS - Serve para rebaixar um pouco a corda e não deixar ela
sair da pestana.
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CORDAS
Sobre o material das cordas já falamos, mas gostaria de ressaltar aqui mais informações:
As cordas são posicionadas da seguinte maneira. Os bordões, que são estas cordas mais
grossas e cobertas ficam mais acima, e vai descendo até a mais baixa.
As cordas são numeradas de baixo para cima, sendo a primeira mais fina a segunda mais
grossa, até chegar na sexta corda. No caso de violões com 7 cordas a mais grossa é a sétima
corda.
As cordas são popularmente afinadas a primeira em E, a segunda em B, a terceira em G, a
quarta em D, a quinta em A, a sexta em E
ACESSÓRIOS
Ainda existem alguns acessórios que podem ser usados no seu vilão que pode te ajudar pra
tocar cada vez melhor ou aumentar a vida útil do seu instrumento.
CORDAL

Este acessório faz o papel de sustentador das pressão das cordas, e geralmente é usado
quando se faz adaptação de cordas de nylon para cordas de aço em um violão clássico.
PREAMP
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A Pré Amplificação serve para melhorar o som do captador piezo e às vezes dar mais ganho.
ALÇA OU STRAP

É geralmente uma alça de nylon, couro, tecido e é usada para sustentarmos o instrumento nos
ombros o que ajuda muito para tocarmos o instrumento em pé.
DEDEIRAS, UNHEIRAS E PALHETAS

São acessórios para se atacar as cordas, sendo que a palheta é a mais comum, mas as dedeira
e unheiras são muito usadas por músicos que preferem tocar fazendo dedilhado.
CAPOTRASTE
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Este acessório é produzido em plástico, metal, parafuso e mola, que serve para pressionar
todas as cordas do violão de uma só vez em uma só casa, fazendo uma pestana e diminuindo o
curso de vibração da corda.
AFINANDO O VIOLÃO
Agora vamos aprender sobre afinação do instrumento. Porque não tem como aprender a tocar
com o instrumento desafinado.
Primeiro o que é Afinação? Afinação seria deixar o seu instrumento com as cordas emitindo
exatamente a frequência de vibrações de ondas sonoras que foi estabelecida para cada nota.
Mas Essias, o que é frequência de vibrações de ondas sonoras?
Frequencia de vibrações de ondas sonoras é assunto para uma outra aula, mas pra você
entender melhor, cada nota, seja ela dó, ré, mi fá.... etc tem um padrão estabelecido como por
exemplo a tecla A central do piano é afinada em 440 Hz.
Essa medida de hertz é a quantidade de vibrações que o corpo esta vibrando e gerando ondas
sonoras.
Se subirmos um pouco o valor de hertz vamos ter notas mais agudas, se baixarmos vamos ter
notas mais graves. Por exemplo o piano que se afina a primeira tecla em A 27,5 hertz e a
última tecla em C 4186 hertz
Agora sei que você deve estar pensando: velho, não vou saber afinar meu violão. Eu não sei
contar ou saber quantos hertz a nota esta emitindo.
Por isso você precisa aprender a afinar seu instrumento e pra isso vamos às técnicas:
AFINANDO DE OUVIDO
Primeiro, lógico, se você esta começando agora, não vai conseguir ficar com tudo muito
afinado, primeiro porque precisamos afinar o ouvido.
Isso só vamos conseguir com o tempo, eu mesmo quando estou tocando o instrumento que
sinto que está desafinado, só de bater um Sol maior, eu já sei qual corda está desafinada.
E uma grande dica que dou é, afine seu instrumento a cada canção tocada, até mesmo em um
palco da pra fazer isso, isso vai ajudar você de mais.
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EQUIPAMENTO PARA AFINAÇÃO DE OUVIDO
DIAPASÃO
Existem dois tipos de diapasões, isso porque para o violão criaram um diapasão com as notas
de todas as cordas que é o diapasão de sopro.
DIAPASÃO DE METAL

Primeiro vamos falar do mais clássico. Este é o diapasão de metal. Ele é usado para afinar
qualquer instrumento e no vilão é simples, vamos ter que usar ele para afinar a 5ª corda do
violão que é em A 110Hz.
A frequência da quinta corda, não é a mesma do diapasão, mas é a metade da metade da
frequência do diapasão. Tipo 440 / 2 = 220 / 2 = 110 Hz. Na verdade em 440Hz tem que ser a
1ª corda na casa 5.
Ele emite um som quando esta vibrando, então para usar este tipo de afinador, você deve
bater ele contra uma superfície rígida, como uma mesa por exemplo.
Em seguida coloque a base sobre alguma superfície acústica para amplificar o som.
Escute o som e depois afine o restante das cordas como eu vou ensinar ainda.
DIAPASÃO DE SOPRO

O diapasão de sopro não tem segredo, você vai soprando os furos de acordo com as cordas
que você vai afinar. É um método muito bom para estudar e afinar o ouvido, mas
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sinceramente faz umas duas décadas que não vejo um destes, e nunca vi ninguém num palco
soprando um diapasão.
Imagina, você pedir pra platéia fazer silencio pra você afinar o instrumento, além da técnica de
afinar com base em outras cordas, existem equipamentos melhores hoje em dia.
Nessa primeira parte eu te falei sobre algumas ferramentas para afinar o instrumento, ainda
tem mais uma que é o ouvido absoluto. Esta ferramenta poucas pessoas possuem, mas é
possível treinar bem o ouvido para chegar neste nível, mas ainda não é uma micro afinação.
Essias, mais uma coisa pra dar um nó na minha cabeça. Sem problemas, quer saber o que é micro afinação né?
Micro afinação é um ajuste fino na tensão da corda para chegar no exato ponto de afinação.
Os violões não possuem microafinadores, mas dá pra chegar em um ajuste bem fino.
Bom, com estas ferramentas que citei, da pra afinar o violão todo, basta entendermos como
está afinado.
A maioria das cordas são afinadas em intervalos de quartas, com exceção da 2ª corda, que é
afinada em um intervalo de 3ª
Não está entendendo, não tem problema, isso não vai fazer diferença agora, é apenas uma
informação, mas se você quiser se aprofundar um pouco, assista e estude a minha aula sobre
intervalos.
Então se você afinou a 5ª corda com o diapasão, agora você precisa afinar a 6ª. Pra ajudar,
pressione a 6ª corda na 5ª casa e bata primeiro na 5ª corda em seguida na 6ª. Escute o som,
veja se é a mesma nota, tem que estar igual, porque a frequência que a 6ª corda emite na 5ª
quinta é igual a da 5ª corda, quero dizer 110Hz
Se não estiver igual, experimente correr os dedos por outras casa além da 6ª corda e repetindo
a batida, até você ver que está igual o tom.
Se a casa estiver acima da 5ª casa, você deve esticar mais a 6ª corda, se estiver abaixo, você
deve soltar um pouco a corda.
Pronto, agora precisamos ainda com a 5ª corda afinar a 4ª. Então agora pressione a 5ª corda
na 5ª casa, e veja se esta igual o tom. Se não estiver, corra o dedo para outras casas, acima ou
abaixo.
Encontrou a nota? Ok, agora a regra é inversa. Se a casa for acima da 5ª casa, você deverá
soltar a 4ª corda, se for abaixo, você deve apertar a 4ª corda.
Agora precisamos ainda com a 4ª corda afinar a 3ª. Então agora pressione a 4ª corda na 5ª
casa , e veja se esta igual o tom. Se não estiver, corra o dedo para outras casas, acima ou
abaixo.
Encontrou a nota? Ok, agora a regra é igual a anterior. Se a casa for acima da 5ª casa, você deverá soltar a 3ª corda, se for abaixo, você deve apertar a 3ª corda.
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Agora precisamos ainda com a 3ª corda afinar a 2ª. Então agora pressione a 3ª corda na 4ª
casa. É justamente aqui que muda a coisa. Veja se esta igual o tom. Se não estiver, corra o
dedo para outras casas, acima ou abaixo.
Encontrou a nota? Ok, agora a regra é igual a anterior. Se a casa for acima da 5ª casa, você deverá soltar a 2ª corda, se for abaixo, você deve apertar a 2ª corda.
Agora por fim, com a 2ª corda afinar a 1ª. Então agora pressione a 2ª corda na 5ª casa. Veja se
esta igual o tom. Se não estiver, corra o dedo para outras casas, acima ou abaixo.
Encontrou a nota? Ok, agora a regra é igual a anterior. Se a casa for acima da 5ª casa, você deverá soltar a 1ª corda, se for abaixo, você deve apertar a 1ª corda.
AFINADORES ANALÓGICOS E DIGITAIS

Agora vou falar dos mais fáceis que são os afinadores.
Existem dois tipos os digitais e analógicos. O que muda? Só a forma de leitura destes
aparelhos.
O analógico tem um ponteiro, enquanto o digital tem uma tela.
Os afinadores podem ser conectados ao instrumento, ou simplesmente aproximados. Para
quem toca em palco, o melhor é usar afinadores que são conectados, de clip ou até mesmo
integrado no instrumento.
Alguns violões usam um afinador em seu sistema de pré amplificação. Sendo mais fácil ainda,
mas durante a afinação o violão fica mudo.
Algumas pedaleiras de efeitos, também contam com afinadores, que também quando acionados deixam o instrumento mudo em sua saída.
Para o violão eu aconselho também usar aplicativos de smartphones.
Eu por exemplo gosto muito de usar o G Strings, inclusive uso para afinar piano também.
O uso é bem simples, seja ele analógico ou digital, de conectar, clipar ou aproximar, você simplesmente precisa atacar a corda que deseja afinar, então você olha no visor e veja qual é a
nota que está sendo captada pelo aparelho. Toque uma corda por vez.
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Existe geralmente algo que indique que está igual, acima ou abaixo da nota que é estabelecida.
Por exemplo se eu bater a 1ª corda na 5ª casa, e ela tiver com um tom um pouquinho acima de
440Hz, uns 450Hz, o ponteiro vai indicar que está acima da nota Lá, que não é ainda o Lá
sustenido que está em 466,16Hz.
Então agora facilitou mais, principalmente pra quem está iniciando que não tem ainda muito
conhecimento sobre notas.
A afinação do violão todo deve ser da seguinte forma:
1ª Corda = E 329,63Hz
2ª Corda = B 246,94Hz
3ª Corda = G 196,00Hz
4ª Corda = D 146,83Hz
5ª Corda = A 110,00Hz
6ª Corda = E 82,407Hz
Dica, depois de afinar todas as cordas, volte uma por uma para confirmar a afinação, isso porque conforme você estica ou solta uma corda, a outra perde ou ganha tensão, mudando a
afinação. Temos que chegar ao ponto de equilíbrio total das cordas.
Existem também outras afinações que são basicamente colocar o violão em outro tom como
no exemplo da afinação em Drop D, onde afinamos a 1ª em D, a 2ª em A, a 3ª em F, a 4ª em C,
a 5ª em G e a 6ª em D, que geralmente é usada para baixar o tom das músicas na hora de cantar.
Por exemplo quando um cantor vai tocar ao vivo usa afinação assim, pra não ter que cantar
tão alto.
Existem ainda mais tipos de afinações como as famosas Open D, Open E, Open G, e Open menores. Que consistem em afinar o violão todo com acordes maiores ou menores, e ao tocar o
violão sem pressionar corda alguma, soa-se um acorde maior. Mas isso é assunto para outra
aula.
COMO FAZER ACORDES COM PESTANA

A pestana geralmente assusta os iniciantes, mas não é o mais difícil no aprendizado do
violão. Na verdade a pestana facilita o aprendizado porque qualquer acorde maior ou
me-nor existe uma forma de se tocar.
Eu acredito que você pode ir longe, então como eu fiz um amigo certa vez, que entrou na banda mas não sabia tocar as músicas, eu resolvi ensinar o mais difícil primeiro.
Daí surge a questão: Aprender do mais fácil para o mais difícil é bom?
Sim é bom, mas na música eu entendi que quanto mais difícil for, você consegue ter mais habilidade pra conseguir os mais fáceis. Às vezes você nem vai saber explicar como faz, mas vai
fazer.
E foi assim que conclui passando os baixos das músicas mais complicadas pro novo baixista
que fez um trabalho muito bom naquela banda comigo.
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Então vamos falar da Pestana hoje, e já começar a trabalhar a pestana que vai ajudar a
tocarmos qualquer acorde maior ou menor no violão. E com isso vamos tocar muitas músicas.
Bom, no começo é muito difícil, mas devo te animar em dizer que você consegue suas
primeiras e ótimas pestanas no primeiro dia de treino.
A primeira dica é separar um dia para aprender a pestana, tipo um domingo onde você acorda
de manhã toma uma café, pega o violão e tenta, vai treinando até almoçar, depois do almoço
escove os dentes e pega o violão de novo.
Para fazer a pestana você precisa primeiro entender que o Nut ou o que chamamos de pestana
é o acessório que sustenta as cordas que nós tocamos sem pressionar casa alguma.
Então imagine que o nut estivesse posicionado na primeira casa, e você fizesse um acorde E,
na verdade seria a forma do E, mas a tonalidade vai mudar para F. Porque você aumentou uma
casa.
O legal que com a pestana você pode aprender inicialmente 4 formas e fazer qualquer acorde.
Então o primeiro passo é aprendermos a posicionar os dedos. E antes disso vamos ver os
números de cada dedo.

O dedo 1 ficara em posição de pestana. Os dedos 2, 3 e 4 vão montar o restante do acorde. Estes sim vão mudar.
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Ok, então agora vamos entender um outro fundamento para sabermos como montar qualquer
acorde com pestana. Em cada casa podemos tirar a base de pelo menos 2 acordes. Tire como
base as cordas 5 e 6.
Vamos marcar assim,, a primeira casa na corda 6. Vamos formar o acorde de F, na segunda casa
F#, na terceira G, na quarta casa G# na quinta A.

Na primeira casa da corda 5 vamos ter o acorde de Bb ou A#, na segunda casa o B, na terceira
casa o C, no quarta C#, na quinta o D,
D, na sexta casa o D# e na sétima casa o E.

Vimos então que já temos todos as 12 notas fundamentais para montar os 12 acordes, e então
poder dar características a cada um, sendo maior, menor, com 7ª ou 9ª. Por enquanto vamos
ver somente os menores e maiores.
maiore
OBS. Ah Essias, mas eu não consigo fazer pestana. Tudo bem,
bem, não tem problema,
problema vou ensinar a
seguir fazer alguns acordes maiores e menores, sem pestana. Se bem que provavelmente você
já estará bom nas pestanas quando for abrir a próxima aula. Eu sei que você gosta de estudar
muito.
Então vamos ver como montar 4 acordes, sendo 2 menores e dois maiores?
maiore
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Posicione seu dedo um fazendo uma pestana na casa 1, agora posicione seu dedo 2 na corda 3
na segunda casa, posicione seu dedo 3 na corda 5 na terceira casa e o dedo 4 na corda 4, na
terceira casa.

Assim você formou o acorde de F, que é maior. Ok, agora vamos fazer ele menor. Segunda a
teoria musical, para se obter um acorde menor, devemos diminuir meio tom na nota de
intervalo de terça.
Vamos encontrar a terça?
A terça é este dedo 2, se tirarmos ele da forma o acorde fica menor.

Ok, fizemos já 2 acordes, o F e o Fm.
Agora vamos fazer o acorde de C. Lembra qual é a casa que representa o C? Ta vamos relembrar.
A corda 5 solta tem som de A, então na casa 1 é o A#, na casa 2 é o B e na casa 3 é o C. Então
façamos a pestana na casa 3.
No acorde anterior, usamos como base a corda 6, e agora estamos usando a corda 5, então a
forma vai ter que mudar, mas ainda vai ser bem simples.
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Feita a pestana na casa 3 posicione então o dedo 2 na corda 4 na casa 5, o dedo 3 na corda 3 e
na 5 casa, e o dedo 4 na corda 2 e na casa 5. Note que todos os dedos 2, 3 e 4 estão na casa 5.

Bom você acabou de montar o acorde de C.
Agora nesta posição, vamos fazer o acorde de Cm, reduzindo meio tom da terça.
A terça é a corda 2 que está pressionada na casa 5, então para fazer este acorde vamos ter que
mudar as posições dos dedos 2, 3 e 4.
O dedo 2 então vai ficar na corda 2 na casa 4, o dedo 3 na corda 4 na casa 5, e o dedo 4 na
corda 3 na casa 5.

Legal. Agora temos então 4 acordes, dois maiores e dois menores. Certo, agora é que vamos
ver o segredo.
Todo acorde que for com base na corda 5 serão exatamente iguais ao C e o Cm, porém vamos
mudar a forma para a casa que temos a nota base.
Por exemplo o D, vamos até a casa 5 e fazemos a forma que tocamos o C.
Se o acorde tiver como base a corda 6, vamos fazer a mesma forma que fizemos no F e Fm. Por
exemplo se quisermos tocar um A, vamos até a casa 5 formamos a pestana, e em seguida
posicionamos os outros dedos.
Dicas: Quando você for fazer o Fm, F#m, Gm, G#m e o A, você pode pousar o dedo 2 que não
está pressionando nada sobre o dedo 1, fortalecendo sua pestana.
Força não é tudo. Se a pestana estiver meio chocha, não se preocupe, continue treinando, a
força não deixara sua pestana mais bonita.
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Para se obter mais habilidade toque varias notas em pestana. Você pode até fazer uma levada
mexicana.
Não há como explicar nessa apostila como fazer. Se você tiver acesso a internet acesse
http://youtube.com/essiassouza e assista a vídeo aula: Aula de Violão #006 - Como Fazer
Pestana.

COMO FAZER ACORDES SEM PESTANA
Agora vamos aprender os acordes mais fáceis. E nos prepararemos para começar a tocar com
os tutoriais e cifras.
Ok, já que você sabe fazer pestanas, já entendeu como é formado os acordes transportados,
pois quando você faz um acorde, e puxa ele para a próxima casa, você transportou o acorde
meio tom acima.
Com isso vamos aprender a usar o capotraste para transportar os acordes.
Vamos aprender os acordes C, D, Dm, E, Em G, A e o Am
Para montar e tocar estes acordes a dica é bem simples, basta você posicionar com os dedos
de seus respectivos números nas casas indicadas no acorde.
Esse tipo de leitura chamamos de dicionário de acorde ou simplesmente chord chart (Gráfico
de acorde).

Pronto, agora conseguimos saber todos os acordes essenciais para se tocar qualquer canção.
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Então nas próximas aulas, eu vou entender que você tem pelo menos a noção de como montar
os acordes.
TOCANDO BATIDA SIMPLES
Para iniciar este assunto, devemos pensar em uma coisa: Quando você ouve um violonista que
toca canhoto, você sente diferença no som? Não, simplesmente porque o canhoto geralmente
toca com tudo invertido, inclusive fazendo suas batidas. O problema é que muitas pessoas
pensam que existe uma regra a ser seguida e que não pode sair dessa regra. Existem muitas
regras, mas para todas há exceções.
Ao se tocar violões, o músico ataca as cordas de inúmeras formas, e as mais conhecidas são
com a palheta ou dedilhado. Geralmente o que se costuma ouvir é a progressão das notas
mais graves até as mais agudas. Então por isso se costuma iniciar as batidas do violão de cima
para baixo.
O conselho que mais cabe neste momento é que o músico precisa ter um ouvido sensível pra
entender o andamento da música e como ele vai executar ela. Então não importa muito se a
batida é de baixo para cima ou de cima para baixo. O que importa mesmo é que saia de acordo
com a música.
Um exemplo disso são violonistas que tocam reggae, mas não entendem o tempo.
Para este tema o indicado ao músico é assistir a vídeo aula de violão de número #008 onde se
explica melhor o assunto. Acesse o link https://youtu.be/_B1XyGSbPz4 para assistir ao vídeo.
POSIÇÃO CORRETA DA PESTANA
Este tema foi levantado porque existem dúvidas por grande maioria que estão estudando o
violão na hora da pestana, e o som começa a sair muito ruim. O dedo da pestana deve estar
bem próximo ao traste da frente, fazendo com que o violonista não exerça tanta força para
fazer uma boa pestana.
Sabendo que a pestana deve ser vista de perto, tanto pelo professor quanto pelo aluno, então
o mais indicado é que o aluno observe bem como é feita a pestana e como há dificuldade de se
ensinar por meio de texto e simples imagens, este tema foi tratado na vídeo aula de violão de
número #009 e o aluno pode assistir através do link: https://youtu.be/hji98jlpuas
BATIDA DE REGGAE
Vamos aprender então uma das batidas mais bacanas que existem que é a batida de reggae.
Primeiro vamos ter que levar em consideração os tempos da batida onde ela se encaixa.
Precisamos saber que o Reggae veio do Ska, então vamos entender os tempos, depois busque
aprender a diferença. Em minha vídeo aula de violão de número #010 eu ensino a batida do
Reggae, e na Aula de número #011 eu ensino a batida do ska. (Confira em meu canal no
YouTube http://youtube.com/essiassouza)
Se é pra cima ou para baixo isso não vai importar muito, o mais importante mesmo vai ser que
os acordes sejam atacados no momento certo.
Para o reggae podemos estudar em um compasso 4/4 onde cada compasso terá então 4
tempos. Cada tempo desse seria uma semínima, mas vamos ter que dividir este tempo, então
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teremos em um compasso 8 tempos de colcheias, fazendo com que possamos dividir melhor
cada elemento.
Vamos agora pensar um pouco como baterista. O baterista então tem 8 tempos de colcheia
para serem preenchidos, e logo ele tocará Bumbo, Chimbal e Caixa pra manter o andamento
da música.
Para contar este compasso vamos fazer da seguinte forma: 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, onde cada "e" é
um contratempo. A bateria irá executar o toque do bumbo nos números impares, nos pares
serão tocadas as caixas e nos "e" serão tocados o chimbal.
Veja o exemplo abaixo:

Certo, agora o que precisamos fazer é tocar a batida dos mais agudos do violão nos tempos e
onde a bateria toca o chimbal.
Nos tempos 1, 2, 3 e 4 poderão ser tocadas todas as cordas com um leve abafado que você
pode fazer soltando um pouco os dedos da pestana.
Existem alguns preenchimentos que são feitos no Reggae como por exemplo o chimbal que é
tocado duas semicolcheias nos tempos "e" do compasso, mas a batida pode ser com ênfase
apenas na colcheia.
BATIDAS DE SKA
Agora que aprendemos o Reggae ficou mais fácil aprender o ska. O ska possui 3 tempos, que
são conhecidos como waves, onde bandas marcaram certas épocas e levadas. Basicamente as
waves são a:
ONE - Primeira onda, onde o ska é mais roots, e as levadas são bem mais tranquilas.
TWO - Segunda onda, onde as bandas já aumentaram um pouco a agressividade.
THREE - Terceira onda, já é um ska mais pesado, e podemos até chamar de SkaCore, uma
mistura de ska com hardcore.
Para você entender um pouco melhor vamos usar o metrônomo para nos ajudar.
Antes temos que entender como fazer a batida do ska. A batida do ska é igual a do reggae, mas
como o chimbal toca às vezes semicolcheias nos contratempos, o que dá sensação de que o
andamento do reggae é 4/8 e assim dando mais tempo para se tocar mais batidas durante o
compasso, no ska não vamos fazer isso. Pense somente abafado e abertos.
Junto com o bumbo e com a caixa o violonista deverá tocar abafado, e junto com os chimbals
as cordas devem tocar abertas.
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Você poderá tocar como tocou o reggae, mas agora vamos usar um metrônomo com
velocidades diferentes para entender as waves.
Para o WAVE ONE configure seu metrônomo para o compasso 4/4 e com tempo de 55 BPM.
Para o WAVE TWO configure seu metrônomo para o compasso 4/4 e com tempo de 95 BPM.
Para o WAVE THREE configure seu metrônomo para o compasso 4/4 e com tempo de 160
BPM.
Isso vai ajudar você ganhar velocidade para tocar.
Próximos temas:
ACORDE COM SÉTIMA E SUA APLICAÇÃO.
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