
Veja 6 benefícios de aprender a tocar violão 
 

Aprender a tocar violão é o sonho de muitas pessoas, afinal é o instrumento de 

corda mais popular do Brasil.  

Ele faz parte do nosso cotidiano, seja nas rodas de amigos ou nos barzinhos 

da cidade. 

Muitas pessoas têm vontade de aprender, mas desistem porque acham muito 

difícil e demorado. 

Realmente, do nível iniciante até o avançado é um processo árduo, porém 

podemos garantir que será recompensador. 

Afinal quem tem um violão, tem um amigo para todas as horas, como dizia 

Vinícius de Morais “Eu não ando só, só ando em boa companhia, com meu 

violão, minha canção e a poesia”. 

Para te estimular a começar as lições agora, listamos 6 benefícios que vão te 

encorajar a aprender a tocar violão. 

Por que aprender a tocar violão, afinal? 
 

Continue a leitura e descubra o quão recompensador é aprender a tocar violão. 

Asseguro que você não irá se arrepender! 

 

1 - Afina seu cérebro 
 

Para aprender a tocar violão é importante agilidade ao executar a batida, essa 

destreza não fica só nos seus dedos, também vai para a sua cabeça. 

Afinal, pesquisas científicas mostram que aprender a tocar um instrumento 

musical pode melhorar a estrutura do seu cérebro, aumentando o seu QI em 

até 7 pontos! 

Além disso, ensaiar estimula a memória de médio e longo prazo, diminuindo o 

risco de doenças degenerativas como Alzheimer. 

Uma grande vantagem não? 

 

2 - Amplia sua coordenação motora 
 

Aprender a tocar violão significa olhar a partitura, manter o ritmo nas batidas 

das cordas e produzir os acordes, um baita trabalho! 



Mas que traz vantagens, sabe por quê? 

Para tocar com habilidade o aluno precisa ter uma boa postura, velocidade nas 

trocas das notas e equilíbrio na força que coloca nas cordas. 

Assim ele evita fazer esforços desnecessários e aumenta a flexibilidade das 

mãos.  

  

3 - Equaliza o seu estresse 
 

A concentração necessária para aprender a tocar violão faz com que você 

deixe os seus problemas de lado e viva somente o presente. 

Tocar uma música permite a você expressar os seus sentimentos e aliviar o 

coração das angústias do dia – a – dia. 

Afinal quem não quer uma folga perturbações diárias? 

 

4 – Te aperfeiçoa no trabalho 
 

Um bom músico sabe que qualidade é diferente de quantidade, destreza é 

fundamental. 

Por isso, aprender a tocar violão aumenta as suas habilidades organizacionais 

além de melhorar a rapidez na leitura e compreensão de textos. 

Características vitais para um profissional de qualquer área. 

 

5 - Instrumento de socialização 
 

Esta dica é principalmente para as pessoas tímidas, do que adianta aprender a 

tocar violão e não se apresentar? 

Uma das habilidades que se adquire ao estudar violão é a audácia de se 

mostrar, aumentando também a autoconfiança e autoestima. 

Além de te levar a um novo círculo de pessoas e futuras novas amizades. 

 

6 - Toca o seu coração 
 

Aprender a tocar violão é algo prazeroso e divertido, que traz muita alegria. 



Não tem nada mais gratificante que conseguir realizar algo que deseja, ainda 

mais depois de um trabalho árduo, este é o sentimento que se tem quando 

consegue tocar a primeira música. 

Executar belas notas libera dopamina, um dos hormônios da felicidade, 

trazendo um bem-estar imenso. 

Agora que deu aquela vontade de aprender a tocar violão, vamos separar um 

espaço na agenda para ser feliz e aumentar a qualidade de vida?  

 

 


