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“Eu preferiria ser um fracasso em algo que amo 

do que um sucesso em algo que odeio”.  



    (George Burns) 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata do estudo diário do violinista, discutindo estratégias que buscam 

otimizar o processo de aprendizado do instrumento. A partir de conceitos elaborados por 

autores como Carl Flesch, Ivan Galamian, Robert Gerle e Yehudi Menuhin, a pesquisa baseia-

se em dados quantitativos e qualitativos obtidos em entrevistas com alunos dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em violino da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Goiás (EMAC-UFG). Buscando refletir sobre os caminhos do estudo do violino ao 

longo da história e a sua realidade atual, são também apontadas questões que envolvem os 

desafios de se conciliar as obrigações ligadas ao ofício do violinista e a sua rotina de estudos. 

Palavras-chave: Violino; Estudo diário; Prática consciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ABSTRACT 

 

The present work verses about the daily study of the violinist, discussing strategies that seek 

to optimize the learning process of the instrument. Based on concepts developed by authors 

such as Carl Flesch, Ivan Galamian, Robert Gerle and Yehudi Menuhin, the research is based 

on quantitative and qualitative data obtained from interviews with students of the Bachelor's 

and Bachelor's degree in violin at the School of Music and Performing Arts of the Federal 

University of Goiás (EMAC-UFG). Seeking to reflect on the ways of studying the violin 

throughout history and its current reality, questions are also raised that involve the challenges 

envolving professional work of violinists and its routine practice. 

Key-words: Violin; Daily study; Conscious practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por um processo mais eficiente do aprendizado técnico de um 

instrumento musical sempre esteve presente na evolução da arte e, consequentemente, 

na prática do violino. Como resultado desta busca, ao longo de séculos foram escritos 

métodos e tratados destinados a explicar ou servir como base para a compreensão deste 

processo de aprendizagem em que o músico almeja alcançar seus objetivos de maneira 

rápida e eficaz. 

Sendo o violino um instrumento constante no repertório da música de 

concerto e em grande medida também na música popular do Ocidente, é vasta a 

bibliografia que trata do desenvolvimento de sua técnica. Em aproximadamente 500 

anos de história, de sua origem no séc. XVI à formação do seu vasto repertório, não 

somente os instrumentos foram modificados e se desenvolveram como também as 

diferentes abordagens referentes ao modo como estes eram empregados (DILWORTH, 

1992 apud TRINDADE, 2010, p. 2). As diferentes madeiras utilizadas em sua 

construção e os novos materiais das cordas, assim como as mudanças no tamanho e 

formato dos instrumentos foram algumas das adaptações implementadas, visando a 

adequação do instrumento à realidade de grandes audiências, em espaços físicos 

maiores. Consequentemente, novas técnicas de execução também deveriam ser adotadas 

em consonância com um novo repertório. 

Visando uma performance satisfatória, não somente o violinista mas, todo 

músico procura estudar de maneira consciente buscando alcançar o resultado esperado 

da maneira mais rápida e efetiva possível. O que se torna evidente durante esta busca é 

que existem diversos caminhos possíveis para se alcançar o resultado almejado. 

Refletindo sobre esta prática, uma pergunta importante e necessária que surge ao 

estudante é: como identificar qual o melhor caminho a ser adotado para alcançar 

determinado objetivo? 

Inúmeros estudos foram realizados nesta área buscando responder a tal 

pergunta. Frutos destes estudos são os métodos de violino que trazem, além de 

explicações sobre a prática do instrumento, exercícios do nível básico ao avançado para 

que o estudante adquira uma técnica aprimorada. Existem alguns destes métodos que 

permanecem constantemente presentes no repertório de estudo das academias e 

conservatórios, assim como: The art of violin playing (2000), de Carl Flesch (1873-
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1944), Principles of violin – Playing and teaching (1962), de Ivan Galamian (1903-

1981), e The art of practising the violin (1983), de Robert Gerle (1924-2005). 

O presente trabalho propõe uma análise crítica sobre estes métodos de 

estudo, a partir do conceito de “estudo inteligente”, visando esclarecer e adequar a 

prática diária do violinista a um trajeto eficiente e duradouro. A partir de uma revisão 

bibliográfica, os métodos, tratados, e demais publicações sobre o estudo do violino, 

somar-se-ão à análise de um questionário realizado com os alunos de violino da Escola 

de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (EMAC-UFG). A partir 

da longa experiência adquirida como estudante de violino e músico profissional esta 

pesquisa foi elaborada pretendendo contribuir para a formação de violinistas e sua 

organização do estudo diário. 

Para o instrumentista, o estudo diário é o processo pelo qual se deve 

passar para se alcançar um produto final: a performance instrumental. 

O grau de qualidade desta performance instrumental dependerá da 

forma como o estudo é realizado. Visto que na música precisamos 

buscar sempre o maior grau de refinamento técnico e musical, faz-se 

necessário uma pesquisa que investigue estratégias de estudo que 

contribuam para a qualidade da performance. (NETO, 2010, p. 2) 

Para que haja coerência entre o que foi apresentado até o presente momento 

e que deverá ser discutido, é necessário que alguns termos e ideias sejam esclarecidas e 

até mesmo conceituadas. Os capítulos seguintes apresentarão uma explicação sobre o 

que se entende neste trabalho por “estudo inteligente”, bem como suas características e 

sua aplicabilidade. 
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2 O ESTUDO CONSCIENTE 

 

A palavra “consciente” relaciona-se com a maneira pela qual se percebe 

uma ação por meio do raciocínio e se toma uma decisão a partir disto, ou seja, um ser 

consciente exerce a capacidade de pensar sobre uma atividade antes mesmo de executá-

la. O estudo do violino, sendo uma prática planejada, deve partir de uma ação 

consciente.  

O caminho para o domínio do violino é longo, árduo e grande 

empenho e perseverança são necessários para se alcançar o objetivo. 

O talento contribui para um caminho mais fácil, no entanto, o talento 

em si não pode ser um substituto para o trabalho intenso do estudo. 

(GALAMIAN,1985, p. 93) 

Galamian afirma que é necessário um estudo longo e árduo para que o 

violinista alcance o domínio da técnica e acrescenta que este caminho exige um trabalho 

intenso no estudo. Uma interpretação coerente com o discurso do autor seria crer que, 

independente do tipo de estudo adotado, qualquer caminho escolhido, se praticado com 

perseverança e consciência nos estudos, trará um bom domínio da técnica. 

Yehudi Menuhin (1916-1999) tem seu nome constantemente relacionado à 

ideia de virtuose, prova disso são inúmeras competições ganhas durante o século XX e 

seu legado como a Yehudi Menuhin School, no Reino Unido e a Menuhin Competition, 

uma competição de violino de enorme visibilidade e prestigio. Para Menuhin (1991), o 

principio básico para se tocar é genérico, independente se o instrumento é o violino ou 

qualquer outro, trata-se de uma tentativa de encontrar equilíbrio e adquirir sensibilidade. 

A busca deste equilíbrio envolve, também, um processo consciente, o pensar e o fazer. 

Nas palavras do autor, 

O equilíbrio perfeito é, logicamente, inatingível, uma coisa complexa 

e infinitamente multifacetada. Não obstante, é possível conseguir algo 

como o equilíbrio certo quando há a conscientização de que nenhuma 

parte do corpo se mexe sem a correspondente reação ou compreensão 

noutro lado, no sentido de que nem uma folha cai sem alterar o 

equilíbrio da Terra. (MENUHIN, 1991, p. 10) 

Apresenta-se aqui uma visão de conscientização do estudo que reflete e 

acrescenta as que são expostas por Galamian e Menuhin e suas supracitadas idéias. 
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Compreende-se, a partir da escrita dos autores, que independente do caminho escolhido, 

se este não for acompanhado de um estudo inteligente, não trará os resultados almejados 

pelo estudante. Sendo assim, é necessário esclarecer algumas ideias sobre este tipo de 

estudo que devem guiar o planejamento do estudante.  

 

2.1    A “PRÁTICA INTELIGENTE” 

 

Um estudo inteligente pode se enquadrar na soma entre a organização do 

tempo que se tem para a prática, a ação consciente de cada atividade exercida durante 

este período e a constância e regularidade na prática das atividades propostas. 

Obviamente, uma definição curta como esta não pode abranger todas as qualidades 

envolvidas na prática de um estudo feito de forma inteligente, entretanto, é um conceito 

que levanta pontos fundamentais para o desenvolvimento da ideia apresentada nesta 

pesquisa.  

Um estudo inteligente envolve, antes de tudo, planejamento. Programar-se - 

a curto ou longo prazo - é um requisito básico para conseguir preparar o repertório de 

concerto com determinado grupo ou tocar um concerto solo para seu instrumento da 

melhor maneira possível. Planejamento, por sua vez, envolve definir prioridades.  

Como organizar o tempo de estudo? Compreende-se que a escolha das 

atividades a serem realizadas durante o estudo diário esteja em função da necessidade 

de se alcançar uma meta almejada. Tais metas podem ser estabelecidas a curto e longo 

prazo, sendo o tempo dedicado a cada atividade definido pela gestão do tempo que cada 

estudante do instrumento possui. 

Prioritariamente, qualquer instrumentista deve prezar por adquirir técnica 

musical em seu instrumento e mantê-la1. Estudos essenciais para o violinista, como 

afinação, escalas, estudo específico para a mão esquerda e técnica de arco devem se 

tornar parte permanente do planejamento diário. É lógico que a preparação de um 

determinado repertório é fundamental e merece devida atenção (sendo que a finalidade 

do estudo da técnica é alcançar a qualidade pretendida na performance de um 

repertório), porém, este preparo deve ser encarado como finalidade e não como meio. 

Uma vez que a técnica seja aprendida por meio de seu devido estudo, esta será refletida 

na peça a ser tocada.  
                                                           
1
 Adiante, no capítulo 3, este ponto será discutido de maneira mais abrangente. 
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Um ponto importante a se ressaltar é que a preparação da obra estudada 

deve sugestivamente começar antes que o som seja produzido pelo instrumento. A 

análise das partes e compreensão geral da peça ajuda a definir o planejamento de estudo 

(como seu contexto histórico, características estilísticas, harmonia, a audição de 

gravações de referência, etc.). Neste momento é possível compreender a obra e antever 

suas dificuldades.  (VALERIANO, 2005 p. 4). 

A gestão do tempo de estudo “consiste no cuidadoso preparo de um 

cronograma e no seu criterioso controle, para que o projeto seja concluído no tempo 

previsto e com o resultado esperado” (VALERIANO, 2005 apud CLAMER e OLEA, 

2016, p. 4.  

 

2.2   CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO INTELIGENTE 

 

Robert Gerle2 em seu livro define dez regras básicas as quais todo estudante 

de violino deve exercer para que realize um estudo correto e eficaz do instrumento. 

Adotam-se aqui tais regras, pois, além de se encaixarem na descrição de um estudo 

inteligente, podem ser claramente utilizadas como um guia de aplicabilidade deste 

estudo no violino. Elas são: 

 

(1) Saiba exatamente o que você precisa praticar - e porquê 

(2) Organize seu tempo de estudo para que se ajuste às circunstâncias 

(3) A repetição é a mãe do conhecimento somente se a passagem é repetida 

corretamente 

(4) Pratique tanto rapidamente como lentamente 

(5) Dê a mesma atenção ao braço do arco: não pratique somente a mão 

esquerda 

(6) Separe os problemas e resolva-os um por um 

(7) Estude passagens difíceis no contexto [complemento à regra anterior] 

(8) Pratique a performance: não estude somente por estudar   

                                                           
2
 Desde muito cedo Robert Gerle (1924-2005) esteve em contato com renomados professores de violino. 

Foi aluno de Hubay, Sevcik e Ysaÿe, além de amigo próximo de Flesch, Thibauld e Enesco (GERLE, 

2015). O acumulo de anos de experiência como professor em inúmeras universidades e conservatórios 

resultou em sua obra “A arte de praticar violino”, publicada em 1983.  
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(9) Pratique também sem o instrumento 

(10) Não negligencie as partes “fáceis”: elas tendem a se vingar de 

você! 

 

 

 

 Saiba exatamente o que você precisa praticar - e porquê 

 

A primeira regra exposta por Gerle refere-se diretamente ao planejamento. 

O autor compreende que não há nada mais frustrante que gastar horas de estudo no 

instrumento e isto não trazer nenhum sinal de progresso. Como já mencionado neste 

trabalho, os caminhos para um bom estudo são diversos, mas independente de qual for o 

escolhido, deve-se pensar no que melhor se ajusta às suas necessidades e tipo físico. 

“Pense no que você vai realizar especificamente durante o seu dia de estudo: três 

minutos pensando sobre o seu estudo antes de começar valem três horas gastas numa 

prática de repetição impensada, em que você acaba aprendendo o errado melhor” 

(GERLE, 2015, p. 17).  

 Organize seu tempo de estudo para que se ajuste às 

circunstâncias 

 

Quanto tempo se deve estudar diariamente? O suficiente para realizar um 

trabalho satisfatório, a ponto de não se preocupar com problemas de técnica. Gerle 

explica que há cinco categorias básicas de estudo: (1) aprendendo um material novo, 

seja repertório ou técnica; (2) trabalhar um tema ou problema técnico específico, como 

vibrato ou spiccato; (3) realizar a manutenção da técnica e do repertório; (4) se preparar 

para um concerto, uma competição ou uma audição e (5) rever um antigo repertório 

para qualquer nova interpretação (GERLE, 2015, p. 18). 

As pessoas apreendem e memorizam de maneiras diferentes umas das 

outras, facilidade em algum desses caminhos não significa ter vantagem sobre o outro 

ou alcançar um domínio profundo do assunto. A organização do tempo de estudo diário 

ajuda o estudante a adquirir autoconhecimento. É mais proveitosa para o estudante que 

se estude duas ou três horas de maneira correta e organizada do que oito horas mal 

feitas.  
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 A repetição é a mãe do conhecimento somente se a passagem é 

repetida corretamente 

 

Comumente, o estudante de violino tende a levar um tempo maior do que o 

necessário para dominar determinada peça ou excerto de orquestra por exercer mais 

repetições incorretas do que as corretas. Quando se consegue tocar corretamente um 

trecho após diversas tentativas o trabalho não está pronto, naturalmente, ao passar o 

trecho novamente será mais provável que se toque de maneira incorreta do que 

corretamente, pois nesta situação, o erro foi mais exercitado que o acerto. Por isso, 

Gerle afirma que a repetição é a mãe do conhecimento somente se a passagem é 

repetida corretamente. 

 

 Pratique tanto rapidamente como lentamente 

 

Em trechos desafiadores, deve existir uma combinação e equilíbrio entre a 

prática de estudo, lenta e a rápida. É necessário que se leve isso em conta no começo do 

estudo onde as arcadas e dedilhados são definidos. Assim como a articulação, 

determinadas escolhas que fazem sentido em um trecho lento não funcionarão 

posteriormente na execução do andamento final.  

Basicamente, uma música estudada mais lenta que seu tempo real é 

outra música. A única maneira para ter uma verdadeira ideia da 

música e de suas dificuldades é tocá-la em seu tempo real, mesmo nos 

primeiros estágios de aprendizado. O tempo em que a passagem tem 

que ser tocada e a velocidade com que os movimentos devem ser 

executados são elementos específicos e essenciais da técnica 

envolvida e da sua performance. (GERLE, 2015, p. 19)  

 

 Dê a mesma atenção ao braço do arco: não pratique somente a 

mão esquerda 

 

O autor explica que a preocupação com este o braço não se deve unicamente 

ao controle da técnica de arco (como, détaché ou spiccato), mas também inclui o 

controle de nuances de dinâmica e definições de ataques e finalizações, que dizem 

respeito às escolhas de caráter interpretativo e estilo musical. Acentos, cor do timbre 

pelas combinações de pressão, velocidade e distância do cavalete, são alguns dos 
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elementos definidos pelo que o autor chama de capacidades expressivas do arco. Devido 

a estas mesmas capacidades, o estudo do braço do arco é tão básico quanto necessário. 

 

 Separe os problemas e resolva-os um por um 

 

Como explicado na terceira destas dez regras, a repetição de um trecho feita 

de maneira incorreta somente ajuda a fixar o erro de forma definitiva na mente. É 

necessário então, que se isole o problema específico, onde se torna possível, após se 

concentrar em resolver tal problema separadamente, reconstituí-lo ao seu todo original. 

“Cada passagem é a soma de muitos componentes distintos e separados, cada um com 

seus próprios problemas. Tentar resolvê-los todos ao mesmo tempo resultará no 

melhoramento de nenhum deles” (GERLE, 2015, p. 24).  

 

 Estude passagens difíceis no contexto [complemento à regra 

anterior] 

 

Após ter isolado e resolvido o problema, pratique-o com o todo, em um 

contexto mais amplo. Entra-se aqui, novamente, no âmbito interpretativo do estudo 

onde as escolhas da performance determinam de que maneira a técnica será trabalhada. 

De maneira semelhante a que a técnica aplicada no estudo lento pode não demonstrar o 

resultado esperado no andamento rápido (regra 4), a pratica do trecho separado se 

desassociada do seu contexto torna a interpretação incoerente com o estudo. 

 

 Pratique a performance: não estude somente por estudar   

 

O estudo não é o objetivo em si e nem a finalidade do fazer musical. Porém, 

isto não significa que o estudo não possa ser prazeroso, para isso é necessário recriar 

momentos da performance durante o estudo. Uma sala de concerto pode ser um 

ambiente nada familiar e talvez até inóspito para o músico, para diminuir esta distância 

de uma situação reconfortante pode ajudar se imaginar e/ou tentar recriar o momento da 

apresentação durante o estudo, assim, a mente já estará familiarizada com a futura 

situação mesmo que esta não seja exatamente igual à imaginada.   
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 Pratique também sem o instrumento 

 

Enquanto se toca violino, o espírito deve ocupar-se constantemente de 

verificações de rotina. Deve ser qualquer coisa como uma segunda natureza 

mental. Cada parte, cada movimento, devem ser verificados, a flexibilidade 

do ombro, a mobilidade do pescoço, o dedo, o cotovelo, o pulso, os pés, tudo 

calmo, relaxado coordenado. Depois a respiração, a posição dos olhos, a 

oscilação do corpo: estão todos certos, em harmonia? Nada deve ser deixado 

ao acaso nos movimentos do violinista, nada deve ser movido sem o acordo 

de todas as outras partes. (MENUHIN, 1991, p. 13) 

Ambos, Gerle e Menuhin, tinham plena consciência da importância do 

estudo prévio a produção de som. Nesta regra defende-se a prática mental, realizada 

sem o instrumento. Esta prática, apesar de não trabalhar os movimentos físicos, 

aprimora a memória e a torna mais vívida em relação à performance. A prática mental é 

silenciosa e oferece a opção de trabalhar mesmo quando se está fisicamente cansado ou 

doente (por exemplo, na elaboração de dedilhados), e em grande parte das vezes, é a 

única maneira de se estudar quando se está viajando, ou até mesmo, logo antes de um 

concerto. 

 

 Não negligencie as partes “fáceis”: elas tendem a se vingar de 

você! 

 

Por fim, negligenciar passagens com menor dificuldade técnica pode se 

tornar uma armadilha. O não estudo destas partes, mesmo que mínimo, pode causar 

momentos de dúvida e hesitação na hora da performance, tais trechos se tornam pontos 

em branco na mente, como se nunca tivessem sido tocados antes. Uma confusão 

momentânea é o suficiente para acarretar uma sequência de desastres.  

 

2.3   APLICABILIDADE DO ESTUDO INTELIGENTE 

 

Galamian3 afirma que mais importante do que ensinar a um estudante a 

técnica do instrumento, é o professor ensinar a como estudar, fazendo isto, o aluno será 

                                                           
3
 O armênio Ivan Galamian (1903-1981) foi professor de alguns dos mais renomados violinistas dos 

séculos XX e XXI como, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Kyung-Wha Chung, Michael Rabin, dentre 

outros. Como professor deu aulas em universidades e publicou duas obras de reconhecimento 

internacional: Principles of Violin Playing and Teaching (1962) e Contemporary Violin Technique 

(1962). 
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capaz de se tornar seu próprio professor. Este estará sempre avaliando suas ações, a 

partir deste ponto, o papel do professor será direcionar as ações do estudante e não 

limitá-las (GALAMIAN, 1985, p. 93).   

Não se exige que o estudante deva seguir um padrão único de planejamento 

dos estudos. Não há uma ordem ou sequência fixa de organização na qual, se 

descumprida, acarrete em danos irreversíveis. Por exemplo, escalas devem ser estudadas 

em primeiro lugar e em último estuda-se o repertório. Esta ordem e quanto tempo serão 

dedicados a cada etapa dependem de vários fatores e imprevistos de acordo com a 

agenda diária do estudante. 

O que é necessário para conseguir realizar um estudo inteligente é a 

elaboração do planejamento e o compromisso em cumprir o mesmo, a fim de alcançar 

os objetivos. Galamian (1985, p. 95) afirma ser importante realizar uma boa divisão do 

tempo de estudo diário, conciliando técnica e interpretação, e sugere três etapas 

principais a serem trabalhadas no cotidiano, (1) “Tempo de construção”, (2) Tempo de 

interpretação e (3) Tempo de atuação. 

O “tempo de construção” é destinado a trabalhar os problemas técnicos e a 

evoluir o domínio da técnica gradualmente. É um tipo de estudo que utiliza escalas e 

exercícios para, além de realizar a “manutenção” da técnica, também trabalha 

problemas específicos de uma determinada obra. Em todas as etapas, o autor afirma ser 

necessária uma preparação mental. Nesta etapa, essa preparação consiste na mente 

antecipar a ação física. (GALAMIAN, 1985, p. 95).  

A expressividade musical fica reservada ao “tempo de interpretação”. Nesta 

parte do estudo devem ser trabalhadas as frases. Estudantes iniciantes costumam ter 

dificuldade nesta etapa por pararem de tocar sempre que acontece algum erro durante a 

execução de uma peça, em contrapartida, estudantes mais avançados dedicam muito 

tempo a esta etapa, querem sempre tocar as peças do começo ao fim ou seções muito 

grandes de uma obra.  

Por um lado, há um estudante apto a desenvolver seu lado interpretativo 

com maior facilidade, mas que possui diversos problemas técnicos, pois prefere ignorar 

tais problemas e continuar a tocar. Por outro, tem-se um estudante que não consegue 

avançar com a interpretação, pois gasta demasiado tempo tentando corrigir cada ínfimo 

detalhe. É necessário que este tempo de interpretação sirva para achar o equilíbrio entre 
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estes dois exemplos, onde os problemas técnicos não sejam ignorados, mas a 

interpretação da obra ganhe maior atenção. 

Por último, mas não menos importante, o “tempo de atuação” é dedicado a 

transformar os exercícios técnicos e interpretativos em música. Imagine a situação em 

que o estudante pratica uma passagem difícil diversas vezes. Analisa esta passagem, a 

divide em partes, faz diversos exercícios com este trecho e no momento de tocar a peça 

inteira, este estudante não consegue tocar tal passagem. O que pode ter acontecido? Isso 

acontece porque o trecho é estudado nos exercícios em condições diferentes de uma 

composição musical. Ao acrescentar fraseados e técnicas como o vibrato, modificar as 

dinâmicas e o andamento, o corpo e a mente não reconhecem o trecho estudado. 

Galamian insiste que nesta etapa a passagem deva ser executada como uma peça 

musical. Somente assim, e após diversas repetições desta prática, a passagem isolada 

será tocada corretamente durante a performance (GALAMIAN, 1985, p. 101). 

2.3.1 Técnica Aplicada 

 

Carl Flesch (1873-1944), nascido na Hungria, era um violinista e professor 

de violino. Flesch obteve reconhecimento internacional devido a sua atuação como 

solista, músico de câmara e, principalmente, como professor do instrumento, chegando 

a lecionar em diversas universidades, dentre elas a Hochschule für Musik, em Berlim. 

Dentre suas diversas obras voltadas ao estudo do instrumento, a que mais se destaca é 

The art of violin playing (1923), traduzida para o inglês e mais quatro idiomas devido a 

sua completude ao abranger a técnica do instrumento (KAKIZAKI, 2014, p. 12). 

Em sua “arte de tocar o violino”, Flesch aborda o conceito de técnica 

aplicada. Segundo o autor, “o termo descreve a utilização de técnicas gerais com o 

propósito de dominar diversas dificuldades presentes em trabalhos musicais” (FLESCH, 

2000, p. 81). A diferença desta para as demais técnicas consiste na aplicação da 

criatividade para adaptar os exercícios as necessidades do momento de estudo, ou seja, 

trata-se de uma técnica útil ao estudo inteligente e amplamente adaptável ao 

planejamento diário. Flesch define esta técnica como uma ciência. 

A técnica aplicada se divide em cinco etapas principais: (1) Prática geral, 

que se relaciona ao processo de planejamento, organização e preparo do estudo; (2) A 

Prática geral da técnica, onde por meio do estudo diário com exercícios voltados ao 

aprimoramento da técnica do instrumento há um desenvolvimento da técnica; (3) A 

Prática da técnica aplicada, onde, por meio da criatividade, desenvolvem-se maneiras 
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eficazes de estudo; (4) A Prática como ferramenta de aprendizagem, pois se considera 

que a prática deve partir de uma ação consciente e visar uma evolução; (5) E a Memória 

musical, onde é dada especial atenção aos tipos de memórias necessárias ao 

desenvolvimento do estudo, como a memória acústica, motora e visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ESTUDO DE CAMPO E AFERIÇÃO DOS DADOS 

 

Foi realizada uma pesquisa, por meio de questionário4, aplicado a 11 alunos 

dos cursos de bacharelado e licenciatura em violino da Escola de Música e Artes 

Cênicas da Universidade Federal de Goiás (EMAC-UFG). Os musicistas que 

responderam a perguntas sobre o tempo de estudo do violino, organização do estudo 

diário, preparação para recitais, auto-avaliação e etc.  

O objetivo do questionário foi avaliar a forma como os alunos organizam 

seu estudo diário, o conhecimento destes sobre alguns autores da área e qual a visão que 

os mesmos possuem sobre seus métodos de estudo. Mesmo que curto, o questionário 

apresenta algumas informações importantes a serem comparadas, relacionando, por 

exemplo, tempo de estudo e rendimento pessoal. 

O primeiro dado a ser analisado refere-se ao tempo de estudo diário dos 

alunos. 04 das 11 pessoas analisadas dizem não estudar todos os dias, enquanto as 

outras 07 mantém uma média de estudos de, aproximadamente, 2 horas e 50 minutos 

diárias, com no mínimo 01 hora e no máximo 05 horas de estudo cotidiano.  

Isto demonstra uma inconstância na prática diária do instrumento. Qualquer 

que seja o método utilizado no planejamento é necessário que haja regularidade para a 

                                                           
4
 O modelo de questionário e os questionários respondidos estão anexados no fim deste trabalho. 
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manutenção do desenvolvimento. Carl Flesch (1930) chega a comparar a absorção 

mental com a absorção feita pelo estômago durante a digestão, 

Da mesma forma que o estômago só pode absorver pequenas 

quantidades de comida de uma só vez, assim também a mente não 

pode digerir porções muito grandes. Dessa forma, ele recomenda que 

qualquer tipo de habilidade técnica seja estudada em pequenas 

quantidades, mas com maior frequência, a fim de que esta habilidade 

seja dominada (FLESCH, 1930 apud NETO, 2010, p. 13).   

Ao avaliar o tempo de estudo diário, deve-se considerar também o tempo de 

prática com o instrumento que cada um dos participantes tem. Leva-se em consideração 

uma média de quase 09 anos de estudo por indivíduo. O que é um tempo considerável 

devido à complexidade técnica do instrumento, mas questionável visto a própria 

avaliação dos participantes em relação ao rendimento no estudo. 

Dos alunos que participaram da pesquisa respondendo o questionário, 06 

afirmam manter um plano de estudo diário enquanto 05 dizem não planejar seu estudo. 

É interessante notar que, este número é proporcionalmente inverso quanto à avaliação 

dos mesmos, quando questionados se consideravam que realizavam um estudo 

“correto”. Nota-se que há entre os entrevistados um conhecimento generalizado, mesmo 

que superficial, de que planejamento e “rendimento” caminham juntos. Porém, como 

esta visão sobre planejamento e estudo é aplicada na prática por tais estudantes? 

Parte dos alunos elege três principais etapas em sua organização de estudos 

diários: o estudo de escalas, o estudo da técnica própria do instrumento e o estudo de 

repertório. A partir disso, tem-se como consenso geral que tais etapas se destacam das 

demais na organização dos estudantes dos cursos de violino da EMAC-UFG. O porquê 

de tais etapas serem importantes foi analisado anteriormente neste presente trabalho. 

Cabe refletir sobre qual a prioridade dada a cada uma dessas etapas de acordo com a 

pesquisa. 

Nota-se que a prioridade dada a cada uma destas etapas varia de acordo com 

o estudante, porém, quando são considerados os tempos de pausas que os estudantes de 

violino fazem entre uma etapa e a outra, têm-se algumas das respostas mais 

heterogêneas do questionário. A maior parte dos estudantes (07) prefere realizar 

diversas pausas, no estudo diário, entre 05 e 20 minutos. Outros dois (02) dizem realizar 

pausas, mas que as mesmas são dependentes dos tipos de exercícios que fizerem ou são 

aleatórios. Um (01) opta por realizar pausas com maior frequência, de 40 em 40 minutos 

e outro (01) diz não fazer pausas.  



22 

 

Observa-se primeiramente que o único dos avaliados que diz não realizar 

pausas é também um dos únicos dois entrevistados que não organizam seus estudos 

diários em etapas, enquanto por outro lado, a maioria, que afirma organizar os estudos 

em etapas, responde com precisão o intervalo de descanso entre os exercícios. Sabendo 

disto, pode-se concluir que o planejamento do descanso também faz parte de um bom 

planejamento de estudo diário. 

O estudo consciente requer levar em consideração o ambiente no qual se 

realiza a prática diária. A pesquisa revela que, para a maior parte dos alunos, o ambiente 

de estudo não possui condições favoráveis a uma prática cotidiana. Enquanto apenas 

dois afirmam estudar em salas com uma acústica boa, todos os demais dizem que as 

salas de estudo possuem uma acústica regular ou ruim. A falta de um local apropriado 

de estudo interfere diretamente na preparação do violinista para recitais e apresentações 

públicas, como fica claro em uma das respostas da décima questão do questionário.  

A situação fica ainda pior quando são levados em conta a iluminação, 

temperatura e silêncio dos ambientes de estudo. Enquanto quase metade dos alunos (05) 

afirma estudar com uma iluminação regular ou ruim, apenas 04 classificam a 

temperatura do ambiente de estudo como “boa” e o que pode ser ainda mais prejudicial 

para o desenvolvimento musical destes violinistas, apenas 03 dizem estudar em lugares 

silenciosos.  

As respostas referentes à oitava questão do questionário proposto são 

bastante reveladoras sobre o entendimento do que é técnica musical por parte dos 

estudantes. Quando questionados sobre como lidam com trechos de difícil execução e se 

aplicam algum tipo específico de técnica para tentar solucionar os mesmos, grande parte 

responde que aplica alguma “técnica” para conseguir tocar tais trechos, mas não 

especificam qual ou quais técnicas são utilizadas. Nota-se por meio de afirmações como 

“aplico algum tipo de técnica para solucionar o problema” ou, simplesmente, 

“normalmente alguma técnica”. 

Primeiramente, para tratar este assunto, é necessário compreender o que se 

entende pela técnica musical referida aqui. França (2000) diz que,  

A técnica, por sua vez, refere-se à competência funcional para se 

realizar atividades musicais específicas, como desenvolver um motivo 

melódico na composição, produzir um crescendo na performance, ou 

identificar um contraponto de vozes na apreciação. 

Independentemente do grau de complexidade, à técnica chamamos 

toda uma gama de habilidades e procedimentos práticos através dos 
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quais a concepção musical pode ser realizada, demonstrada e avaliada. 

(FRANÇA, 2000, p. 52) 

A técnica musical mencionada neste contexto trata-se da capacidade de 

tocar determinados trechos de peças e/ou estudos para violino da maneira a qual o 

compositor ou o próprio estudante se propõe a realizar. O que nota-se pela não 

especificação da técnica utilizada pelos estudantes durante as respostas, é que se tem 

uma interpretação comum e geral do que é técnica, mas não a real noção de seu 

significado. 

Adota-se então esta visão geral para uma interpretação mais exata das 

respostas dadas. Os violinistas aplicam a técnica ao fazerem exercícios lentos e 

modificarem os ritmos reais dos trechos com maior nível de dificuldade para facilitar 

seu estudo. Percebe-se isto como na seguinte afirmação de um dos questionários: “Eu 

tento achar alguma forma para fazê-lo sair, tento passar lento, com variações rítmicas, 

etc...”, ou ainda, outra pessoa que afirma que aplica a técnica em seu estudo e faz isso 

por meio de “variações, repetições, estudo mais lento.” 

Outro ponto importante, ainda sobre a questão oito, é que grande parte dos 

estudantes opta por realizar um estudo lento ao tentar solucionar seus respectivos 

problemas durante o estudo de trechos complicados, muitas vezes utilizando o auxílio 

do metrônomo. Isso retorna a reflexão sobre o planejamento do estudo uma vez que esse 

tipo de ação é consciente, visando reduzir o tempo de estudo por evitar um número de 

repetições desnecessárias e exige uma organização do tempo de estudo diário visto que, 

é necessário distribuir o tempo de estudo levando em conta quanto tempo será 

necessário para alcançar o andamento desejado para a execução do trecho. 

Tratando-se de técnica musical e utilizando como objeto de estudo o violino 

é impossível deixar de mencionar o estudo específico de arco e da mão esquerda. Os 

resultados da pesquisa sobre a importância do estudo diário tanto da técnica de arco 

quanto referente à mão esquerda mostram que os estudantes de violino valorizam ambos 

os estudos específicos. 

O questionário solicitou que atribuíssem notas de 0 a 10 sobre a importância 

dos estudos mencionados acima. A média de importância dada ao estudo diário de arco 

é 8,90 enquanto o estudo diário da técnica referente à mão esquerda é de 9,09. Sendo o 

resultado de importância de tais estudos tão elevado entre os estudantes, considera-se 

que tais estudos devam ter maior atenção ao planejar a etapa do estudo da técnica diária. 
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Como discutido no capítulo 02 deste trabalho, uma das finalidades do 

estudo de um músico são as provas/audições e recitais/apresentações. Uma das 

preocupações na elaboração do questionário foi reservar um espaço para que os 

estudantes tivessem a oportunidade de se expressar a respeito da preparação para tais 

provas e recitais. 

Apesar da grande maioria das respostas serem direcionadas principalmente a 

preparação técnica, outro fator de extrema importância foi percebido, trata-se da 

preparação psicológica. Antes de entrar na parte referente à técnica propriamente dita, é 

necessário dissertar sobre algumas reflexões acerca do planejamento psicológico. 

Um dos mais aclamados artistas do Séc. XX, o violinista Yehudi Menuhin5, 

traz recomendações para a prática diária de um violinista, o livro é intitulado “A lição 

do mestre: Pensamentos, exercícios e reflexões de um violinista itinerante6”. Ressalta-se 

a importância de mencionar este trabalho neste momento do texto, pois, por se tratar de 

um violinista altamente reconhecido, o livro não enfoca com diversos exercícios de 

escalas e exercícios técnicos, trata-se de um guia de preparação mental (MENUHIN, 

1991). 

Menuhin opta por escrever sobre sua prática de exercícios físicos, sobre sua 

alimentação, sobre suas reflexões históricas e interpretativas musicais e sobre os nervos 

e medos ao pisar em um palco. Os exercícios sobre técnica contidos neste livro são 

voltados para a preparação do violinista antes de produzir um único som no 

instrumento. O que se entende por tais textos é que Yehudi Menuhim compreendia que, 

tão importante quanto à preparação técnica do instrumento é, a preparação física e 

psicológica. O próprio autor faz questão de explicar do que se trata, 

Este livro encerra duas vertentes diferentes: a abordagem do gênero de 

vida que escolhi, enquanto músico e violinista, e, na sua sequência, 

alguns dos exercícios que desenvolvi com regularidade durante mais 

de meio século, por forma a ajudarem-me neste modo de viver. As 

reflexões, os exercícios, as meditações, as sugestões, os preconceitos e 

os testemunhos que o integram são expostos globalmente, devendo ser 

seguidos em bloco. Não são mandamentos sobre a forma de praticar 

ou o que tocar. Constituem, sim, sugestões de um músico e os 

preparativos para a sua profissão. (MENUHIN, 1991, p. 9) 

                                                           
5
 Diversas informações sobre a vida, obra e realizações de Yehudi Menuhin podem ser encontradas por 

meio do site <http://www.menuhin.org/> dedicado a memória do artista.  

6
 Título original em inglês: Life Class. 

http://www.menuhin.org/
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Percebe-se então, a necessidade de uma preparação psicológica para 

conseguir realizar as apresentações propostas e assim como se planeja o estudo técnico, 

tal preparação também deve ser consciente. Isto justifica a escolha de alguns dos alunos 

ao afirmarem que necessitam se sentir mais confiantes psicologicamente, mesmo com o 

preparo técnico, e se apresentarem para os amigos para “ajudar com o nervosismo”. 

Retornando à preparação da técnica musical, novamente uma parte dos 

alunos refere-se ao estudo diário como fundamental, valorizando desta vez, além do 

estudo lento, as repetições e acompanhamento do(a) professor(a) por meio de aulas 

constantes. 

Em se tratando dos autores considerados fundamentais na história do violino 

e suas respectivas obras, perguntou-se por meio do questionário, quem conhecia Ivan 

Galamian, Carl Flesch, Robert Gerle e Elizabeth Green e o que sabiam sobre suas 

produções. Todos afirmaram conhecer Carl Flesch e 10 dos 11 entrevistados dizem 

conhecer Ivan Galamian, mas quanto a Robert Gerle e Elizabeth Green, 06 dizem não 

conhecer Green e 07 não conhecem Gerle.  

Um fato importante sobre o conhecimento que os alunos afirmam ter é que a 

grande maioria nunca leu sobre os autores. Conclui-se a partir disto, que o 

conhecimento sobre os mesmos vem de fontes secundarias e/ou por meio de seus 

métodos práticos com exercícios e estudos para o violino. Considerando que a 

preparação envolve reflexão sobre a prática, conhecer o autor do qual se estuda o(s) 

método(s) é fundamental a compreensão e conscientização da prática, ou, de um estudo 

consciente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi apresentada por meio desta pesquisa uma reflexão acerca da prática 

cotidiana de estudo do violino. Por meio de uma análise sobre questionários 

respondidos por alunos da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal 

de Goiás (EMAC-UFG) foi possível realizar uma reflexão sobre os tipos de estudos 

realizados no dia-a-dia dos estudantes e compará-los com os moldes de estudos 

conscientes construídos ao longo do trabalho. 

Conclui-se que, a maneira como os alunos da EMAC-UFG desenvolvem 

seus respectivos estudos diários, possui diversos pontos positivos, sendo uma das 

críticas possíveis a ausência de uma reflexão mais aprofundada sobre a prática e o 

planejamento constante. Fatores importantes que influenciam esta prática devem ganhar 
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especial atenção, como a falta de ambientes propícios para o desenvolvimento dos 

estudantes e a constância no estudo diário. 

A pesquisa não teve como foco elaborar uma crítica ao trabalho que é 

desenvolvido na universidade, pelo contrário, espera-se contribuir para uma reflexão 

sobre planejamento do estudo diário e sua devida importância na formação dos alunos 

do curso de bacharelado e licenciatura da referida instituição.  

        Por meio do estudo dos autores e suas respectivas teorias, conclui-se que o 

estudo diário realizado pelos entrevistados possui falhas em sua aplicabilidade e por 

isso não é considerado consciente. Espera-se que este trabalho incentive os alunos a 

realizar mais leituras sobre o assunto e consequentemente um planejamento de estudo 

mais consciente, fruto de uma reflexão crítica fundamentada. 
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ANEXO A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1- Há quanto tempo você estuda violino? 

 

 

2- Você estuda violino todos os dias? Se sim, quantas horas? 

 

 

3- Você considera que estuda corretamente? 

(  ) sim      (  ) não 

4- Você tem algum plano de estudo diário? 

(  ) sim      (  ) não 

5- Você divide seu estudo diário em etapas? Quantas? Consegue cumpri-las todos 

os dias? 

 

 

6- Você faz intervalos durante o estudo? De quanto tempo? 

 

 

7-  Como você classificaria o seu local para o estudo diário, quanto aos seguintes 

aspectos:  

 

Iluminação: (  ) bom (  ) regular (  ) ruim  

Silêncio: (  ) bom (  ) regular (  ) ruim  

Temperatura: (  ) bom (  ) regular (  ) ruim  

Acústica: (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 

 

8- Como você lida com os trechos de difíceis aspectos técnicos? Fica repetindo até 

acertar ou aplica algum tipo de técnica para tentar solucioná-lo? 

 

 

 

9-  Baseado numa escala de 0 a 10 qual o grau de importância que você dá ao 

estudo de arco e da mão esquerda:  

 

Arco:  
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Mão esquerda: 

 

10-  Como é feita sua preparação para provas e recitais? 

 

 

11- Você conhece os nomes Ivan Galamian, Carl Flesch, Robert Gerle ou Elizabeth 

A. H. Green? Já leu algum texto sobre esses nomes? Poderia descrever qual 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


