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Introdução

Olá! Meu nome é Ricardo Novais, sou de Belo Horizonte! 

Estou bem feliz pelo seu interesse neste Guia do Violão

para Seu Filho.

A função deste e-book é responder algumas das principais

perguntas com as quais pais e mães se defrontam ao pensar

em oferecer aulas de violão para seus filhos.

Este aí sou eu dando aula pra uma “turminha” em Itajaí, Santa 
Catarina”.
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Acima, o violão na minha casa. Na foto de baixo a família 
completa. Sou casado com a Ananda, com quem temos (da 
esquerda para a direita) Lira, Rosa e Aurora.

Sou Bacharel em violão pela Universidade Federal de Minas 
Gerais, e de tanto receber alunos de 5 a 12 anos, antes mesmo 
de ter filhos, desenvolvi um método de violão  para crianças 
que vem surpreendendo centenas de professores e pais que 
decidem usá-lo com seus filhos.
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Melhor Idade para Aprender

Há um ditado comum, de que a melhor idade
para aprender um instrumento musical é na
infância.

Eu encaro assim: Para se tornar um músico
excepcional, muito acima da média, é importante
que a iniciação se dê o quanto antes. Mas isso de
nada adianta quando a orientação é precária, deixa
vícios ou pior: traumas.

Um adulto pode perfeitamente aprender, em
geral para se divertir, raros são os casos em que
iniciantes adultos se tornam músicos profissionais.
Mas não é por falta de talento. É muito mais pelas
responsabilidades que esta pessoa precisa
conciliar.

O músico não precisa ser necessariamente um
virtuoso, nem tocar coisas difíceis. A única
característica que todos os músicos precisam ter é:
Se sentir tocados pele música, e com isso tocar as
pessoas. Veja, na próxima página, algumas
observações por idade das crianças:
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Dos 5 aos 7 anos de idade

Normalmente, a partir do 5 anos de idade já é

indicado começar as aulas de violão. Mas do ponto
de vista psicológico, pedagógico e cognitivo, nesta
faixa etária a criança ainda se encontra no período

conhecido como “pré-operacional”, que se inicia
aos 2 anos de idade. O que ocorre é que esta
criança ainda não é capaz de se colocar no lugar do
outro, vendo o seu próprio ponto de vista apenas
como uma possibilidade dentre outras.

Isto quer dizer que até os 7 anos, a criança
está desenvolvendo sua capacidade de perceber o
mundo como nós percebemos. E as implicações
desta forma autocentrada de ver o mundo, é que a
criança enxerga o mundo de forma concreta. Ou
seja, a criança não responderá bem a argumentos
ou explicações lógicas que não sejam “provadas” de
forma tangível.

No caso do violão, tocar, tocar e tocar. Mas
tocar o que? Este é o simples embora
constrangedor limitador para muitos professores
de violão, até o momento que percebem que aquilo
que funcionou para eles não funcionará para as
crianças menores.
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A partitura não é recomendada nesta faixa 
etária. Mas é surpreendente como, ainda assim, e 
com crianças ainda não alfabetizadas, há formas de 
escrita que são fáceis de entender, como veremos 
adiante. 

Portanto, nesta fase o aprendizado do violão

depende muito de uma metodologia apropriada. É

preciso que seja lúdico e prático. Que o repertório 
seja fácil de verdade, mas com um resultado 
musical interessante. Precisam ser músicas 
pensadas para a finalidade de ensinar violão para 
crianças. Ou arranjos de músicas conhecidas que 
atendam a esta necessidade.

Abaixo, dois exemplos de notação musical que

podem ser usados com crianças a partir de 5 anos,

embora a primeira abordagem não deva ser por 
meio de escrita, mas sim de imitação e de forma 
100% auditiva:

Ex. 1) Música tocada em uma única corda. Os 
números são as casas onde se deve pressionar 
as cordas:
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Ex. 2) Escrita gráfica, onde as linhas indicam as 
durações das notas:

No exemplo acima, o professor ensina a letra

(Fui pra Nova York, tava muito frio) para que 
aluno memorize, caso ainda não saiba ler.

Caso você esteja se perguntando: 

“Se meu filho tem menos de 5 anos e quer

muito aprender, o que eu faço?” Neste caso, eu

recomendo duas coisas:

1) Antes de contratar o professor, compre um 
violão para o seu filho.

É preciso que seja um violão infantil, mas não 
um violão de brinquedo.  O simples fato de ter o 
instrumento em casa, nem que seja para brincar, 
gera uma intimidade com o instrumento e uma 
identificação que, mais adiante, trará reflexos 
positivos.
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1) Aprenda a tocar junto com seu filho!

Existe uma grande diferença entre tocar violão
e ser um artista do violão fazendo shows.

Para a crianças, ter um pai ou mãe tocando em
casa é, sem a menor sombra de dúvida, o melhor
meio de construir uma ligação afetiva com o
instrumento e com a música.

E por outro lado, vejo que, para muitos pais,

este momento pode ser usado para que eles
também busquem realizar seu próprio sonho de
aprender violão, em um gesto de amor com o filho.

Hoje dou aulas para minha filha Lira, e tenho
alunos que fazem aulas junto com a mãe ou o pai.
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Dos 7 aos 9 anos

Nesta faixa de idade todas as crianças já
podem começar a tocar violão. O repertório ainda
está influenciado pelo conteúdo anterior mas
existem menos limitações, principalmente quanto
ao domínio da linguagem escrita. Saber ler, não
apenas ajuda na leitura das músicas em si, mas em
outras particularidades que o violão envolve, uma
série de ações que serão melhor coordenadas nesta
fase.

A leitura musical tem reflexos que vão bem
além do ato de ler música. Ao mesmo tempo, esta
coordenação mais avançada já possibilitará uma
visão espacial mais desenvolvida. Tal visão espacial
é importante quando aquilo que está no papel
possui uma correlação direta com o instrumento,
que é o caso da tablatura, uma representação das
cordas do violão, como ilustrado abaixo:

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos


Qual violão comprar

A escolha sensata na hora de comprar violão

infantil é simples, e deve sim, levar em conta
fatores técnicos como afinação qualidade geral,
mas também deve passar pelo gosto da criança,
além de outros pontos. Vamos lá!
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1 –Tamanhos apropriados:

Sem sombra de
dúvidas o tamanho do
instrumento vai fazer
diferença no aprendizado.
Por isso, aquele violão

antigo que era do seu pai pode não ser ideal para
oferecer ao seu filho.

Está ótimo para poder começar a brincar 
como os sons do violão e pegar interesse. Mas na 
hora de aprender pode não ser a melhor escolha. 
UMA ADVERTÊNCIA: Comprar violão infantil é 
em lojas de instrumentos musicais, e não em 
lojas de brinquedos! Vamos aos tamanhos:

http://amigoviolao.com/criancas/
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> Para crianças de 4 a 6 anos, que medem em
média 1m a 1,15m, o violão ¼ do tamanho
tradicional poderá atender. Mas estes violões muito
pequenos costumam ser quase impossíveis de
afinar, portanto NÃO RECOMENDO. Pegue o
próximo tamanho (1/2).

> Para crianças entre 1,15 m a 1,35 m (5 a 8 anos),

o violão tamanho 1/2 atende bem.

> Para crianças de 1,15m a 1,5m (5 a 8 anos), o
ideal é que corresponda a ¾ do tamanho padrão.

> Para as crianças que já estão entrando na

adolescência, (aprox. 11 anos), e que tenham acima

de 1,5 m, já podem usar o violão tamanho padrão,

não interferindo na postura ou causando danos
com o uso prolongado.

2 –Cordas de Náilon:

As cordas de náilon são
mais fáceis para iniciantes do
que as cordas de metal. Os
modelos infantis que eu conheço

são com cordas de náilon, exceto as guitarras, mas
falaremos delas mais à frente.

http://amigoviolao.com/criancas/
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3 – Violão acústico, elétrico,
eletro-acústico e guitarra:

Violão clássico (na foto é o

segundo em pé): É o violão com

cordas de náilon básico, sem

captador (entrada de cabo para

amplificador). É o modelo que

indico, por seguir o parâmetro indicado no início
do texto: Simplicidade.

Violão elétrico: É o violão com captador para

amplificação. Não é recomendado para crianças, 
por razões óbvias. Quem quer um roqueiro 
aprendiz dando problemas com os vizinhos? Diga-
se de passagem, duas das grandes vantagens do 
violão: É silencioso e barato. Além de barulhento, 
comprar um violão elétrico é mais caro, e inclui a 
compra de um cabo e do amplificador.

Violão eletro-acústico (primeiro na

foto): Tecnicamente falando este nome se aplica

também ao violão citado acima, que é elétrico e 
pode ser tocado acusticamente sem amplificação. 
Mas o que chamamos normalmente de violão 
eletro-acústico é o violão elétrico com cordas de 
aço. Para crianças não é recomendado.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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Guitarra: É bem importante conscientizar a 

criançada de que a guitarra é um violão. Note que 
em português estes dois instrumentos recebem 
nomes diferentes, mas em muitas outras línguas 
não: Em inglês: Guitar - electric guitar... Em 
espanhol: Guitarra - Guiarra electrica... Em italiano: 
Chitarra - Chitarra

eletrica...

Quando meus alunos me perguntam quando

poderão fazer aulas de guitarra o que eu sempre

respondo é: Você já está fazendo aula de guitarra. 
Esta muitas vezes é uma revelação para eles!

4 –Cores e Design do violão:

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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É de fácil constatação que o modelo, a cor e os

adereços que o violão possam ter vão interessar e
incentivar a prática dos novos músicos.

TOME CUIDADO: POR MAIS QUE A
APARÊNCIA DE UM VIOLÃO DE PERSONAGEM OU
COLORIDO EM GERAL, PODE TER UMA
INFLUÊNCIA NA MOTIVAÇÃO NO INICIO, A
QUALIDADE DO INTRUMENTO NÃO COINCIDE
COM ESTES INSTRUMENTOS. INVISTA EM
INSTRUMENTOS DE VERDADE!

Não devemos subestimar a importância da

qualidade básica de um violão infantil. Ele ficar
afinado é de extrema importância. Quando o aluno
toca suas primeiras músicas, o som produzido
resulta em sentimentos que incentivarão ou nem
tanto a continuidade do processo.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos


6 Brincadeiras e jogos

16

Descubra muito mais: Curso de Violão para Pais e Filhos

Quando sugerimos que as crianças que
treinem o violão, é comum que elas rejeitem a
ideia, por ainda não estarem acostumadas a uma
rotina de estudo do instrumento. Por isso deixei
algumas dicas simples que você poderá usar, no
intuito de não transformar algo tão legal quanto
tocar violão em algo que seja considerado chato
pelo seu filho.

Às vezes pensamos: Como seria bom ter uma

piscina em casa, ou uma sauna ou uma banheira de

hidromassagem. Mas é muito comum que quem
tem algum destes itens raramente os utilize. Este é
um exemplo que nós adultos entendemos. Com a
criança a mesma coisa será válida com o violão ou
outras atividades.

Mas nós, no lugar de pais e mães, devemos

ensinar o gosto pela prática do instrumento, e não
nos restringir a “lembrar” a criança que é hora de
treinar, ou perguntar se quer tocar, ou ainda pior:
Esperar que a criança simplesmente aprenda a
treinar, apenas porque o professor disse, durante a
aula, que é importante.

Vamos às 6 brincadeiras e jogos:

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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1 – Esconder o violão:

Uma boa estratégia para iniciar o treino do dia
é brincar de esconder o violão. As crianças adoram
brincar de “esconde esconde”, então que tal se, ao
invés de dizer, vamos treinar o violão, você dizer:

- Vamos brincar de esconde-esconde com o
violão?

Para iniciar diga: Feche os olhos, enquanto eu

conto até 10 e depois procure o violão. Esta é uma

simples dica para que a criança queira pegar o
violão e ter uma sessão de treino mais motivada.

2 – Fotos antes e depois do 
treino:

Antes do treino a criança pode ficar 
contrariada por fazer algo que não está ainda 
incorporado na sua rotina.

Mas as chances são grandes de, após o treino, 
a criança estar bem feliz, portanto é uma ótima

oportunidade de tirar uma foto com carinha alegre 
e o violão nas mãos. Depois de algumas semanas, 
mostre as fotos e será evidente que o violão está 
sendo uma boa ideia!

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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3 – Jogo da Memória:

É UM JOGO DE IMITAÇÃO ACUMULATIVA:

1 - Jogador 1 faz um som;

2 - Jogador 2 imita o som e acrescenta um;

3 - Jogador 1 reproduz os dois sons mais um;

5 - E assim por diante...

DUAS FORMAS DE JOGAR:

Competitiva: Quem esquecer um elemento da

sequência perde o jogo.

Colaborativa: Buscar fazer a maior soma de sons, 
entre os dois jogadores.

O meu recorde, fazendo com um de meus alunos, 
foi 18.

LIMITE A COMPLEXIDADE:

O ideal é cada jogador fazer seu som apenas uma 
vez. O mais importante é que cada um faça apenas 
aquilo que ele mesmo consiga reproduzir.

Nada de complicar, pois o importante é memorizar 
uma sequência.

MATERIAL:

Use todos os sons do violão que você puder 
imaginar, a exemplo das figuras na página seguinte.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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4 – Siga o Mestre:

Esta simples atividade é o que também chamo

de jogo de imitação. Consiste em você tocar
exercícios de pouco a pouco, deixando que a
criança te imite.

O contrário também é válido. Deixe que a

criança te lidere. Esta é uma estratégia universal
que pode ser aplicada a notas, escalas, acordes,
ritmos, timbres e muitas outras.

5 – Siga o Mestre:

Peça à criança que te ensine alguma música

que esteja aprendendo. Deixe que ele te passe
todas as coordenadas e não deixe de perguntar.

Faça o papel do aluno, e busque não tirar

conclusões ou mostrar que já sabe antes de ser

ensinado.

É importante que a criança aprenda a ter uma

comunicação eficiente e que consiga descrever com

detalhes o que está fazendo.

Para isso será necessário que você esteja
inteirado(a) de algumas atividades que seu filho
está aprendendo nas aulas.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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6 – Encontre a nota na escala

Esta é uma atividade essencialmente auditiva.

De costas para a criança, toque uma nota de uma

determinada escala pré-estabelecida.

O papel da criança será de tocar a escala até

encontrar a mesma nota, reconhecendo pelo som.
Se estiver difícil, use as dicas (frio, quente,

morno).

COMO SIMPLIFICAR ESTE EXCELENTE JOGO:

Outra forma de simplificar este jogo

determinar um pequeno grupo de notas entre as
quais procurar, como por exemplo: Apenas cordas
soltas ou notas na corda 1 até a casa 5.

As variáveis são infinitas. A finalidade deste

jogo é que a criança desenvolva seu ouvido,
podendo afinar seu instrumento e tirar músicas de
ouvido.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos


5 Benefícios da música

Acredito que a música é uma das disciplinas

que podem transformar a educação de uma criança
de forma mais completa. Gosto de comparar com a
natação.

A natação é considerada um esporte completo,
por usar todos os grupos musculares. Eu considero
que a música é uma disciplina completa, por unir

conhecimentos intelectuais e sensoriais.

Une auto percepção, percepção do outro,

escuta, raciocínio lógico, coordenação motora e

sentimentos. Por estes motivos, a música possui
um impacto positivo no comportamento infantil.
Veja 5 benefícios diretos da prática musical no
comportamento infantil (e adulto):

1 –Conhecimento do corpo:

No convívio com alunos e outros educadores

aprendi como é importante trabalhar o “básico”
com as crianças. Estamos sujeitos a confundir
“básico” com “fácil”.
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Mas a grande diferença entre um e outro é que
o “básico” forma a base para tudo o que vem depois
enquanto o “fácil” apenas simplifica as coisas mas
não influência em resultados no futuro.

Sendo assim, uma das bases do conhecimento 
musical é a percepção e o conhecimento das partes 
do corpo.

O mapeamento corporal contribui para o 
auto domínio, daí o seu impacto positivo e 
global no comportamento infantil. Uma das 
atividades mais conhecidas para se trabalhar este 
conhecimento do próprio corpo é uma parlenda 
(canção infantil curta de folclórica ou educativa) 
que diz assim:

Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé (2x)

Olhos, ouvidos, boca e nariz

Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé.

http://amigoviolao.com/criancas/
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2 –Auto estima

A auto estima é o reconhecimento de seu

próprio valor. Tocar um instrumento é uma forma 
de se expressar em um nível profundo e tem 
grande impacto na sensação de confiança.

Os mais tímidos encontram no instrumento

musical uma forma de “transmitir sua mensagem”.

Além disso, o simples aprendizado do instrumento 
é, em si, uma grande descoberta de seu próprio 
potencial.

Me lembro das primeiras notas que aprendi. O

prazer de emitir sons com o violão era diretamente

proporcional ao fato de que eu não acreditava 
muito no meu potencial. Mas ao aprender, via um 
novo mundo se descortinando.

Quando pude tocar uma música do início ao

fim pela primeira vez, lembro da minha sensação 
de ter aquele poder sobre mim mesmo. E esta 
sensação continuou sendo o combustível pra que 
eu chegasse ao ponto em que cheguei.

3 – Pertencimento

Fazer música em conjunto gera maior
capacidade de diálogo, admiração mútua e em
última análise, capacidade de escutar o outro.

http://amigoviolao.com/criancas/
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Mas tocar um instrumento, mesmo sozinho,
também tem um grande poder neste sentido. A
admiração dos colegas e o fato de entreter as
pessoas nas festas entre amigos e familiares
contribui para que a pessoa se encontre no
coletivo. Reconhecimento e pertencimento andam
de mãos dadas.

4 – Rendimento escolar

A música contribui para um melhor
desempenho na escola, inclusive pelos motivos já
citados acima. Mas além deles, eu gostaria de
apontar um fator especial que torna isso possível,
que é a organização do tempo.

O aprendizado musical não existe de fato sem
uma organização do tempo. Quando ensino
crianças, esclareço para os pais que para aprender
o violão é preciso primeiramente “aprender a
aprender”.

O que isso quer dizer é que a criança
precisará, juntamente com a família, encontrar
momentos estratégicos para a prática musical em
casa. Assim a prática diária se torna um hábito e
auxilia na organização global do tempo da criança.
Inicialmente 10 ou 15 minutos por dia são
suficientes. E este é o principal fator que auxiliará
na construção de hábitos saudáveis calcados sobre
a disciplina, tão importante na escola.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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Mas além deste fator, que é externo, existe um
fator mais difícil de enxergar de fora, e que produz
efeitos muito benéficos em quem estuda música: A
organização do tempo interno.

Aprender movimentos, em complexidade
crescente, exige organização e consciência. De
todos os parâmetros musicais, o tempo é o maior
responsável pela organização dos demais (graves,
agudos, timbres e intensidades). Aprender a tocar
no ritmo certo só é possível com a constante
melhoria da percepção do som e dos movimentos.

Músicos profissionais sabem que é mais difícil
tocar devagar do que tocar rápido. O motivo para
isso é: Ao tocar em andamento lento, é preciso
acessar todo o conhecimento do trecho musical,
que “passam batido” quando ficamos na zona de
conforto de só tocar no andamento que nos parece
o certo. Saber tocar lento é um dos principais
termômetros de amadurecimento musical.

5 – Exercício de Liderança

Sabemos que para saber mandar é preciso
saber obedecer. A música ensina estas duas
habilidades de forma inseparável. Em uma banda
de rock, há diversas funções complementares. A
bateria é a que mais serve, pois dá a referência
rítmica para os demais instrumentos.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos
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Mas além deste fator, que é externo, existe um
fator mais difícil de enxergar de fora, e que produz
efeitos muito benéficos em quem estuda música: A
organização do tempo interno.

Aprender movimentos, em complexidade
crescente, exige organização e consciência. De
todos os parâmetros musicais, o tempo é o maior
responsável pela organização dos demais (graves,
agudos, timbres e intensidades). Aprender a tocar
no ritmo certo só é possível com a constante
melhoria da percepção do som e dos movimentos.

Músicos profissionais sabem que é mais difícil
tocar devagar do que tocar rápido. O motivo para
isso é: Ao tocar em andamento lento, é preciso
acessar todo o conhecimento do trecho musical,
que “passam batido” quando ficamos na zona de
conforto de só tocar no andamento que nos parece
o certo. Saber tocar lento é um dos principais
termômetros de amadurecimento musical.

5 – Exercício de Liderança

Sabemos que para saber mandar é preciso
saber obedecer. A música ensina estas duas
habilidades de forma inseparável. Em uma banda
de rock, há diversas funções complementares. A
bateria é a que mais serve, pois dá a referência
rítmica para os demais instrumentos.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos


27
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O baixo, faz a ligação entre a bateria e a
guitarra, que por sua vez “colore” harmonicamente
a música. Estes três juntos, formam a “cama” para a
voz.

Orquestras e outros tipos de conjuntos
musicais possuem esta mesma hierarquia, com
combinações diferentes. E estas funções, apesar de
claras, não são rígidas. Quando há um solo de
bateria, ela sai do fundo e aparece como
protagonista por exemplo.

A prática musical ao contemplar esta
dimensão é um tremendo exercício de liderança.

O “band leader” (líder da banda) geralmente é
o cantor mas nos bastidores e também na prática
do palco, cada integrante tem o seu lugar no brilho
do trabalho musical.

http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos


Vá além!

Não existe melhor maneira de motivar os filhos no 
violão a não ser TOCAR VIOLÃO!

Te convido a tocar violão com seus filhos!!

Visite o site abaixo:

Para entrar em contato diretamente comigo, use o e-mail: 
ricardo@tresamigosead.com.br 

Siga nossas redes sociais:

@ricardo.novais.violao

Amigo Violão

@ricardonovais_amigoviolao
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Conclusão

Descubra muito mais: Curso Professor de Violão para Crianças - PROVIC 

Descubra muito mais: Curso de Violão para Pais e Filhos

https://business.facebook.com/ricardo.novais.violao/?business_id=356347861475234&ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCTL5VICxxXZGKoodm9uJg9A?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/ricardonovais_amigoviolao/
https://business.facebook.com/ricardo.novais.violao/?business_id=356347861475234&ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCTL5VICxxXZGKoodm9uJg9A?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/ricardonovais_amigoviolao/
http://amigoviolao.com/criancas/
http://amigoviolao.com/criancas/
http://amigoviolao.com/criancas/
https://amigoviolao.com/violao-para-pais-e-filhos

