
Com o passar do tempo, quando de fato entendemos que queremos 

tocar o violão, surge a questão de utilizar ou não a unha.  Qual é o Tamanho e 

formato das unhas para tocar violão.  

Antes de nos preocuparmos em saber preparar nossas unhas, 

precisamos ter consciência de que sonoridade estamos buscando, isso facilita 

muito o nosso caminho. Cada violonista encontra sua própria maneira de 

preparar suas unhas, pois cada pessoa tem um formato natural das mãos, unhas 

e dedos. Unhas frágeis podem ser um problema para violonistas, mas não se 

preocupe, posteriormente iremos apresentar algumas soluções:  

 

Aqui vai uma listas dos materiais necessários para cuidar das unhas. 

 

Lixa grossa comum 

Lixa fina 

Lixa de polimento 

 

O tamanho e formato de suas unhas irá influenciar diretamente na sua 

qualidade sonora, e como a matéria da música é o som, se faz fundamental 

tomarmos muito cuidado com eles. Se você tocar com as unhas gigantes e sem 

usar a polpa do dedo, provavelmente seu som será muito estridente (espetado), 

em contrapartida se você não utilizar nada de unha, seu som será aveludado, 

porem com pouca projeção e definição. O ideal recomendado é você encontrar 

um equilíbrio entre polpa e unha, então não deixe as unhas demasiadas grandes 

e nem curtas demais. 

Então como você pode perceber mexemos na unha com um objetivo em 

mente, que é encontrar um som desejado. Logo não importa muito se suas unhas 

estão no formato padrão que alguns violonistas pregam, o mais importe é o seu 

violão soar do jeito que você deseja. Vale lembrar que o formato da unha varia 

a cada dedo, devido a posição natural que cada um se encontra quando vamos 

tocar violão. Como já falado anteriormente, o formato e tamanho das unhas irá 

variar muito, sendo que cada violonista irá encontrar o seu próprio. Segue 

algumas idéias de formato para você testar: 

Rampa ou tubarão – O formato da unha fica semelhante ao de uma 

rampa. Geralmente é usado por ajudar a empurrar a corda para dentro do violão 



ao realizar o toque, aumentando a projeção e não travar na corda (imagem da 

esquerda). 

Arredondada – Nesse formato são retiradas as quinas da unha, evitando 

que a unha trave na corda e é muito comum ver violonistas com esse formato de 

unha (imagem da direita). 

 

 

 

Bons estudos. 

 

Texto retirado do site jornadaviolaoclassico.com.br/unhas-para-tocar-violao/ 


