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RESUMO 

 

O objetivo geral do trabalho é demonstrar como pode ser desenvolvida a prática do violino 

com eficácia, visando o domínio técnico-musical desse instrumento. A prática deve ser uma 

rotina constante para que haja crescimento progressivo. Dentro de um caráter dissertativo 

qualitativo analisou-se estudos de grandes pedagogos do violino, traçando um paralelo entre 

os escritos, os quais apresentam meios de praticar de forma mais eficiente, buscando a 

otimização do tempo e o alcance dos objetivos com maior efetividade, com intuito de evitar 

desperdício de tempo e energia. Buscou-se esclarecer o que viria ser praticar certo ou errado, 

tendo em vista que a prática é parte indispensável na vida de um músico. Essencial o 

desenvolver de uma forma efetiva de aprendizagem na qual seja possível conciliar os afazeres 

da vida social, profissional ao estudo diário do violino, com vistas ao desenvolvimento de 

técnica de estudo mais bem elaborada. Pontos essenciais para a prática diária do violino são o 

planejar, a perseverança, bem como a concentração que possibilitam a definição de metas a 

serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Inserido no tópico de como praticar, foi 

destacado o erro de se tentar solucionar vários problemas simultaneamente, o que leva a 

ineficácia de sua resolução, tendo em vista que devem ser solucionados um a um, pois 

necessitam de atenção individual. Por fim, destacou-se a necessidade de a prática ser dividida, 

sempre de forma equilibrada, em três momentos: tempo de construção, tempo de interpretação 

e tempo de execução. 

 

Palavras-chave: violino, processos cognitivos, prática diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The general objective of the work is to demonstrate how violin practice can be developed 

effectively, aiming at the technical-musical mastery of this instrument. Practice should be a 

constant routine for progressive growth. Within a qualitative dissertative character, studies of 

great pedagogues of the violin were analyzed, drawing a parallel between the writings, which 

present means of practicing in a more efficient way, seeking the optimization of the time and 

the reach of the objectives with greater effectiveness, with intent avoid wasting time and 

energy. It was sought to clarify what would come to be practice right or wrong, considering 

that practice is an indispensable part of a musician's life. It is essential to develop an effective 

way of learning in which it is possible to reconcile the social, professional life to the daily 

study of the violin, in order to develop a more elaborate study technique. Essential points for 

the daily practice of the violin are the planning, the perseverance, as well as the concentration 

that allow the definition of goals to be reached in the short, medium and long term. Inserted in 

the topic of how to practice, was highlighted the error of trying to solve several problems 

simultaneously, which leads to the ineffectiveness of its resolution, considering that they must 

be solved one by one, as they need individual attention. Finally, the need for a practice 

divided, always in a balanced way, was emphasized in three moments: construction time, 

interpretation time and execution time. 

 

Keywords: violin, cognitive processes, daily practice.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar os estudos no violino, importante ter a consciência da dificuldade de tocar 

esse instrumento sem prática diária, diante de sua complexidade. Ouve-se de professores de 

violino que é preferível praticar poucas horas certas e de forma inteligente ao invés de praticar 

muitas horas, mas de forma errada. A partir daí surge o questionamento do que seria praticar 

certo ou errado, o que demanda pesquisas a respeito, pode-se perceber o pouco material 

escrito sobre a prática de violino em português. 

O trabalho possui como escopo geral mostrar como pode ser desenvolvida a prática do 

violino com eficácia, visando o domínio técnico-musical desse instrumento. Com a finalidade 

de encontrar o objetivo geral, fez-se necessária a análise de estudiosos da prática do violino 

sobre o tema, os quais apresentam como praticar de forma eficiente, o que leva otimização do 

tempo e o alcance dos objetivos com maior efetividade. 

É de fácil percepção que a prática é parte essencial na vida de um músico, neste caso 

de um violinista. O modo como a prática ocorre irá determinar o quão bem um violinista irá 

tocar. Trata-se de um processo pré-palco que, se for bem realizado, pode otimizar o tempo de 

prática, e acarretará no alcance do domínio do violino em um período mais curto de tempo.  

Dentro de um caráter dissertativo, a pesquisa se fundamentará no estudo da prática do 

violino, visando o seu domínio técnico-musical, que se utilizará de autores que tratam do 

desenvolvimento técnico do instrumento e sua prática, traçando um paralelo entre os escritos.  
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2. ESBOÇOS BIOGRÁFICOS  

 

Para o estudo de violino, visando uma prática mais eficiente, foi utilizada pesquisas de 

renomados instrumentistas que contribuíram ensinando como tocar, com excelência. 

 

2.1 IVAN ALEXANDER GALAMIAN       

   

Ivan Alexander Galamian foi um dos mais conceituados professores de violino do 

final do século XX, formando vários solistas, músicos de câmara, professores e músicos de 

orquestra. Dentre os músicos que receberam suas orientações destacam-se: Itzhak Perlman, 

Pinchas Zukerman, Kyung-Whan Chung, James Buswell, Paul Zukovsky, Miriam Fried, 

Charles Treger, Erick Friedman, Glenn Dicterow, Arnold Steinhardt, Fredell Lack, Charles 

Avsharian, Jan Sloman, Berl Senofvsky, Michael Rabin, Elizabeth Green, Dorothy Delay, 

Kurt Sassmannshaus, David Nadien, Sally Thomas. 

Galamian nasceu na cidade de Tabriz, Pérsia (atual Irã), no dia 23 de janeiro de 1903, 

onde teve sua formação musical, a qual não se restringiu às tradições de seu país. Recebeu 

diversas influências violinísticas e ainda muito novo mudou-se para a Rússia, onde, em 1916, 

deu continuidade aos seus estudos na classe do professor Konstantin Mostras, este que 

estudou com Leopold Auer, o qual foi pupilo do famoso Joseph Joachim. Em 1922, Galamian 

mudou-se para Paris onde teve aulas com Lucien Capet, atuando como professor assistente. 

Logo mais, em 1924, passou a lecionar no Conservatório Russo em Paris. 

No ano de 1937, Galamian passou a residir nos Estados Unidos onde conheceu sua 

futura esposa Judith Johnson, com quem se casou em 1941. Residindo em Nova York, 

estabeleceu longa carreira como professor de violino. Em 1944 lecionou no Curtis Institute of 

Music, na Filadélfia e, no mesmo ano, fundou o Meadowmount School of Musice. Em 1946 

foi nomeado chefe do departamento de violino da Juilliard School. Foi professor ativo nessas 

três instituições até o findar de sua vida, no ano de 1981. (CHASE, 2012, n.p) 

 

2.2 CARL FLESCH 

 

 Carl Flesch, violinista e professor nascido na Hungria, em 9 de outubro de 1873, 

começou a estudar violino aos sete anos de idade. Em 1883, foi levado para Viena, onde 

estudou com Aldof Back, Josef Maxintsak e Jakob Grün. No ano de 1890, Flesch ingressou 
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no Conservatório de Paris onde teve aulas com Eugène Sauzay e Martin Marsick até o ano de 

1894. 

 Flesch atuou como professor em diversas escolas: Bucareste 1897-1902, Amsterdã 

1903-1908, Filadélfia 1924-1928 e em Berlim 1929-1934, onde em 1930, adquiriu a 

nacionalidade alemã e que mais tarde teve negado esse direito, devido ao regime nazista.  

Flesch foi um exímio pedagogo, diante do grande número de alunos seus que se 

destacaram ao longo da história, alguns deles são: Edwin Bélanger, Bronislaw Gimpel, Ivry 

Gitlis, Szymon Goldberg, Ida Haendel, Josef Hassid, Adolf Leschinski, Alma 

Moodie, Ginette Neveu, Yfrah Neaman, Ricardo Odnoposoff, Eric Rosenblith, Max 

Rostal, Henryk Szeryng, Henri Temianka, Roman Totenberg e Josef Wolfsthal. 

(INFOBIOGRAFIAS). 

 

2.3. LEOPOLD AUER  

 

 Leopold Auer, nascido em Veszprém (Hungria), em 7 de junho de 1845, iniciou seus 

estudos de violino com um spalla de uma orquestra local. Com oito anos de idade ingressou 

no conservatório de Budapeste e passou a ter aulas com Ridley Kohné. Logo após a sua 

estréia com o concerto de Mendelssohn, recebeu uma bolsa para estudar em Viena com o 

professor Jakob Dont o qual, de acordo com Auer, formou sua base técnica. 

 Em 1860, passou dois anos seguindo os ensinamentos de Joseph Joachim, que era o 

spalla da orquestra de Hanover, Alemanha. Em 1864, Auer tornou-se o spalla em Düsseldorf 

e dois anos depois ele assumiu o mesmo cargo em Hamburgo, onde também atuava em um 

quarteto de cordas.  

Durante uma visita a Londres, Auer foi convidado a tocar o trio Archduke de 

Beethoven com o pianista Anton Rubistein e o violoncelista Alfredo Piatti, este que o indicou 

para atuar como professor no Conservatório de São Petersburgo. 

 No ano de 1868, Auer se mudou para São Petersburgo e ao lado de  Henri 

Vieuxtemps  e Henryk Wieniawski se tornou um dos fundadores da escola russa de violino. 

Durante os quarenta e nove anos em que lecionou no Conservatório de São Petersburgo, 

aproximadamente duzentos e setenta e cinco violinistas receberam suas orientações, entre eles 

estão: Mischa Elman, Konstanty Gorski, Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Toscha Seidel, 

Efrem Zimbalist, Georges Boulanger, Benno Rabinof, Kathleen Parlow, Oscar Shumsky, Paul 

Stassevitch, and Sasha Lasserson. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_B%C3%A9langer
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronislaw_Gimpel&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivry_Gitlis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivry_Gitlis
https://en.wikipedia.org/wiki/Szymon_Goldberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_Haendel
https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Hassid
https://en.wikipedia.org/wiki/Alma_Moodie
https://en.wikipedia.org/wiki/Alma_Moodie
https://en.wikipedia.org/wiki/Ginette_Neveu
https://en.wikipedia.org/wiki/Yfrah_Neaman
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Odnoposoff
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Rosenblith
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Rostal
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Rostal
https://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Szeryng
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Temianka
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Totenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Wolfsthal
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Vieuxtemps
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Vieuxtemps
http://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Wieniawski
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 Devido a Revolução Russa, em 1917, Auer foi compelido a se mudar para Nova York 

no ano seguinte. Com setenta e três anos de idade apresentou-se no Carnigie Hall, Boston, 

Chicago e Filadélfia, apresentações que foram aclamadas pelo público. Auer ingressou como 

professor no Institute of Musical Art em Nova York (atual Julliard School), mais tarde, em 

1928, compôs o corpo docente do Curtis Institute of Music.  

 Leopold Auer faleceu em 1930 em Loschwitz, Alemanha e foi enterrado no Cemitério 

Ferncliff em Hartsdale, Nova York. (AUER, 1980, n.p) 

 

2.4. ROBERT GERLE 

 

 Robert Gerle (1924 – 2005) - violinista judeu que estudou na Academia Liszt em 

Budapeste, se formou na classe do professor Geza de Kresz. Gerle foi ganhador do primeiro 

lugar nas competições de Gênova e Thibaud, após a Segunda Guerra Mundial, inaugurando 

suas turnês pela Europa, compreendendo solos com Orquestra Filarmônica de Berlim e 

Orquestra Filarmônica Real Britânica. 

 Em meados dos anos cinquenta, Paul Rolland convidou Gerle para dar aula na 

Universidade de Illinois, oportunidade essa que o levou a trabalhar juntamente com Georges 

Enesco.  

Gerle nunca se desassociou de Rolland, inclusive foi participante da conhecida série 

de vídeos que contemplava técnicas de violino utilizadas ainda hoje, vastamente, em países 

como Estados Unidos e Inglaterra. 

Gerle teve atuação profissional abrangente, atuando como professor, regente, 

participante de concertos renomados e intérprete, como das sonatas de Beethoven, concertos 

de Barber, bem como Berg, Vieuxtemps. Assim, foi considerado um dos mais brilhantes 

educadores dos Estados Unidos, considerando instrumentos de arco friccionado. (GERLE, 

2015, n.p) 
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3. O PRINCÍPIO DA PRÁTICA 

 

É impossível para um violinista alcançar um bom nível técnico-musical sem horas de 

prática diária. Ouve-se com certa frequência frases como ‘é melhor praticar uma hora certo 

do que seis horas erradas’. Mas o que viria ser praticar certo ou errado? Essa é uma questão 

abordada por grandes pedagogos do violino.  

O embate não prevalece apenas no campo na prática, entre o certo e o errado, mas 

também na realidade de vários jovens violinistas que entram no mercado de trabalho, ainda 

sem formação profissional, como em orquestras, também passam a lecionar no ramo, 

participação em eventos, com vistas a garantir rendimento financeiro, a fim de prosseguirem 

nos estudos, o que pode atrapalhar a formação técnica do violinista, em decorrência da 

redução da carga horária disponível de prática.  

Qualquer pessoa pode sofrer influências em sua vida particular que resultarão na 

variação do tempo de prática disponível, o que encontra concordância com o entendimento de 

Gerle (1983, p. 18) que apresenta diversas situações, tais como: 

 

1) Estudante sujeito a uma apertada grade de horários. 

2) Estudante que está trabalhando meio período. 

3) Um amador com tempo limitado para estudar. 

4) Um profissional ocupado. 

5) Aquela rara pessoa com tempo ilimitado para estudar (em férias, ou 

simplesmente sortuda). (GERLE, 1983, p. 18). 

 

 

Desse modo, é imprescindível o desenvolver de uma forma efetiva de aprendizagem, 

na qual seja possível conciliar os afazeres da vida social, profissional ao estudo diário do 

violino. Em harmonia, Galamian dispõe que: 

 

Não há nada mais precioso para um instrumentista do que a capacidade  de trabalhar 

de forma eficiente - para se obter o máximo em resultados benéficos no menor 

espaço de tempo possível. (GALAMIAN, 1962, p 93, tradução nossa).
1
 

 

Vários violinistas apresentam métodos para que o tempo de prática seja eficaz ao 

máximo, bem como para evitar o desperdício de tempo e energia, visando progresso e alcance 

do desejado domínio técnico-musical. Dentro de tais concepções, há uma estrutura de estudo a 

                                                           
1
 No original: “There is nothing more precious to an instrumentalist than the ability to work efficiently – to 

Know how to accomplish the maximum in beneficial results while using the minimum of time to do so.” 
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ser seguida que objetiva desenvolver a técnica do instrumento e o aperfeiçoamento da 

interpretação musical. 

Gerle (1983, p. 15) esclarece que depois da Segunda Guerra Mundial, tem sido notável 

a diminuição do tempo de estudo, em decorrência do avanço tecnológico, que trouxe diversas 

formas de entretenimento, as quais têm influenciado fortemente a carga horária de prática do 

instrumento. 

Também (1983, p. 16) destaca a necessidade de desenvolvimento de técnica de estudo 

mais bem elaborada, para utilização melhor do tempo, visando maior efetividade, pois, 

segundo o autor, somente por meio de boa prática é possível alcançar o estado de perfeição e 

o dispêndio de muito tempo de prática, se mal efetuada, não oferece resultados satisfatórios. 

Existe uma ordem de prioridade a ser a observada, na prática, com intuito de poupar 

energia e possibilitar a identificação do problema real, para corrigi-lo, qual seja, 

respectivamente: concentração, postura, som, afinação e musicalidade, aonde há uma 

complementação e interdependência de todos esses elementos. Por exemplo: o problema pode 

ser afinação, mas não será de muita valia praticar afinação, se não houver concentração, 

postura correta e um bom som, pois esses elementos prévios podem levar ao 

comprometimento da afinação. Esses cinco elementos (concentração, postura, som, afinação e 

musicalidade) funcionam como um check-list, que deverão ser observado com frequência 

durante a prática. 

Destaca-se, então, a importância do planejamento do ambiente, do material que irá ser 

praticado, de quanto tempo será investido na prática e de quanto será destinado para cada 

componente. Partituras não legíveis ou com vários dedilhados e arcadas em um mesmo trecho 

podem confundir a mente e fazer com que erros sejam cometidos desnecessariamente. Um 

local onde haja sol, calor, frio, ruído excessivos, bem como o uso de cadeiras e estantes não 

apropriadas irá comprometer a qualidade da prática. Inclusive, Lafosse, ratificando o assunto, 

estabelece que: 

 

O ambiente em que se estuda é de grande importância. O local de estudo deve ser 

calmo, confortável e livre de distrações e interferências externas. A acústica do local 

deve ser agradável - nem muito reverberante e nem muito seca. (LAFOSSE, 1973, 

p.45). 

 

Saber quanto tempo se tem disponível para praticar é de fundamental importância, 

tendo em vista que só assim o violinista poderá definir, de forma equilibrada, o tempo que 

será destinado a cada material.  
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O planejar abarca a gestão da prática diária, que será preciso definir metas a serem 

alcançadas a curto, médio e a longo prazo; bem como quanto tempo será dedicado para o 

estudo, o que poderá variar a depender da circunstância do dia a dia. Destaca-se, também, que 

a perseverança, é uma aliada para cumprimento das metas, o que possibilita o alcance da 

eficiência dos estudos, logo, o sucesso. Em conjunto, Galamian e Fischer esclarecem: 

 

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

perseverança são necessários para atingir essa meta. Talento facilita o caminho, mas 

em si mesmo não pode ser um substituto para o trabalho duro da pratica. 

(GALAMIAN, 1962 p. 93, tradução nossa). 

 

Diz-se que “amadores praticam até que tudo dê certo; profissionais praticam até que 

não tenha como errar". O sucesso só vem depois de uma preparação intensa. Nós 

nunca devemos ser colocados fora do curso por exceções ocasionais que parecem 

chegar longe sem esforço aparente. Nem um sucesso vem instantaneamente como 

resultado de um ou dois fatores ou esforços: precisamos construir, ao longo de um 

período de tempo,"sucessos" muito pequenos o suficiente, movendo-se polegada por 

polegada na direção em que queremos chegar. (FISCHER, 1996, p. 5, tradução 

nossa).
2
 

 

Da mesma forma que um administrador se organiza com objetivo de lucro, o estudante 

deve se planejar para obtenção de resultados satisfatórios, pois ele deve gerir seu tempo, a fim 

de alcançar seus objetivos.  

 

3.1 GESTÃO DO TEMPO 

 

Como visto, essencial é a gestão ou otimização do tempo que se mostra como fator 

que possibilita melhores resultados na prática diária do violinista. Muitas horas de prática são 

investidas antes de uma prova, recital ou um concerto e a organização se mostra fundamental, 

tendo em vista que o processo pré-palco demanda muito tempo, apesar da 

apresentação/perfomance durar pouco tempo, se comparada com aquele. Sobre o assunto, 

bem destaca Lafosse, o qual dispõe que: 

 

Se fizermos as contas, veremos que os números são reveladores. O aluno que estuda 

três horas por dia e tem uma hora de aula individual por semana terá gasto 21 vezes 

mais tempo estudando sozinho do que na presença de seu professor (3 horas x 7 dias 

= 21 horas). A proporção entre estudo e performance é ainda maior no caso do 

músico profissional, já que o artista pode gastar - e geralmente gasta - muitos meses 

                                                           
2
No original: “It is said that „the amateur practises until it goes right; the professional practises until it can’t go 

wrong‟. Success only comes after intense preparation. We must never be put off course by the occasional 

exceptions who seem to get far without apparent effort. Neither does success come instantly as a result of one or 

two factors or efforts: we need to build up, over a period of time, enough very small „successes‟, moving inch by 

inch in the direction we want to go in.” 
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em preparação para um concerto de 30 a 40 minutos ou um recital de mais ou menos 

uma hora e meia. Vejamos: multipliquem-se cinco horas de estudo diário por 

durante, digamos, três meses, e dada uma semana de seis dias (com um dia de 

repouso), o artista terá gasto cerca de 450 horas preparando-se para uma 

apresentação de mais ou menos uma hora de duração! (LAFOSSE, 1973, p. 44). 

  

O tempo, o que há de mais democrático no mundo, pois não se altera para ninguém, 

pode ser o maior aliado ou o maior desafio do estudante que necessita geri-lo de o modo mais 

eficiente possível: 

 

[...]o fato é que qualquer apresentação, seja individual ou em grupo, tem o tempo 

como um de seus principais alicerces. Sendo assim, é muito importante que, tanto o 

profissional quanto o estudante façam o melhor uso possível do tempo que dispõem. 

Em outras palavras, é muito importante aprender a estudar. (LAFOSSE, 1973, p. 

44).  

 

Em harmonia, Lafosse (1973, p. 45) também estabelece que a organização do tempo, 

pode levar a obtenção de melhores resultados, o que evita seu mau uso e, para isso, a 

identificação dos problemas mostra-se indispensável:  

 

Nas longas horas que passa em preparação para uma aula ou apresentação, o músico 

precisa tornar seu tempo o mais eficiente possível para colher bons resultados. 

Infelizmente, é muito fácil dispender horas e horas de estudo sem objetivo, e isto 

frequentemente acontece pela falta de conhecimento para solucionar os problemas, 

pela falta de conhecimento para adquirir bons hábitos de estudo e pela falta de um 

processo lógico para a construção de uma técnica eficaz. (LAFOSSE, 1973, p. 45). 

  

Em conformidade, Gerle afirma: 

 

Pense no que você vai realizar durante o seu dia de estudo: três minutos pensando 

sobre seu estudo antes de começar valem três horas gastas numa prática de repetição 

impensada, em que você acaba aprendendo o errado melhor. (GERLE, 1983, p. 17). 

 

Relacionado à organização do tempo, é preciso também diferenciar a prática errada, da 

certa. Galamian (1962, p. 94) dispõe que “a prática errada” acontece quando a mente não 

trabalha em sintonia com o corpo. Isso ocorre quando se repete determinado trecho de uma 

peça inúmeras vezes sem corrigir o que está errado, o corpo estará trabalhando, mas a mente 

memorizará o erro, acarretando em apenas desperdício de tempo e energia: 

 

[...]muitos estudantes deixam suas mentes vaguearem em diferentes esferas 

enquanto os dedos e mãos estão envolvidos em funcionamento, em uma rotina 

mecânica de repetições intermináveis. Uma prática deste tipo, sem direção e 

controle, é desperdício de tempo e esforço. Além de nãoconseguir o objetivo 
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almejado, pode muitas vezes ser altamente prejudicial. (GALAMIAN,1962, p. 94, 

tradução nossa). 

 

A gestão do tempo é ponto essencial para que o violinista tenha eficiência em seu 

estudo, pois possibilita o seu planejamento, o que leva ao estabelecimento de metas a curto, 

médio e longo prazo, isto é, o preparo, a organização, tendo em vista que apenas o esforço não 

levará ao alcance pretendido. É o que nos afirma Gerle e Lafosse: 

 

Planeje anteriormente a quantidade de tempo que você pretende gastar em cada 

componente do material que estudará, dependendo do que você está preparando e de 

quanto tempo tem disponível. O plano deve incluir programações diárias, semanais e 

de longo prazo. (GERLE, 1983, p. 17). 

 

Quando a quantidade de estudo disponível não é satisfatória devido a outros 

compromissos, há que se fazer um acordo entre a quantidade real e a quantidade 

ideal. O esboço de um plano de estudos que ajude a dividir o tempo disponível entre 

seus diversos componentes (escalas, mecanismo, estudos e repertório) pode ser 

muito útil e prático para que o aluno utilize seu tempo de forma eficiente. Aspectos 

específicos que precisam ser trabalhados em um longo prazo devem ser lembrados e 

anotados para futura referência. (LAFOSSE, 1973, p. 46) 

 

 

Para Galamian (1962, p. 94) a prática tem como objetivo o domínio técnico e 

interpretativo, práticar é resolver problemas. Para alcançar este objetivo afirma que o tempo 

de prática deve ser dividido, de forma equilibrada, em três momentos: tempo de construção, 

tempo de interpretação e tempo de execução: 

 

É muito importante ter uma divisão inteligentemente equilibrada das horas de 

prática, distribuídas entre (1) “tempo de construção” (dedicado à superação de 

problemas técnicos e avanço do equipamento em geral) e (2) “tempo de 

interpretação” (dedicado ao tocar de uma obra musical conforma-se às próprias 

ideias interpretativas). A (3) “tempo de execução” deve ser adicionado sempre que 

uma peça estiver sendo preparada para o desempenho real. Durante este tempo de 

execução, uma composição inteira é tocada sem interrupções e, de preferência, com 

acompanhamento, tendo em mente a idéia de que os ouvintes imaginários estão 

presentes. (GALAMIAN, 1962, p. 95, tradução nossa).
3
 

 

Em conformidade com Galamian (1962, p. 95), Flesch (2000, p. 82) estabelece que é 

preciso ter em mente que a prática é o meio pelo qual conseguimos as ferramentas para 

                                                           
3
No original: “It is very important to have an intelligently balanced division of practice hours, distributed 

between (1) “building time” (devoted to overcoming technical problems and advancing one’s equipment in 

general), and (2) “interpreting time” (devoted to making the playing of a musical work conform to one’s own 

interpretive ideas). A (3) “performing time” should be added whenever a piece is being readied for actual 

performance. During this performing time a whole composition is played without stops and preferably with 

accompaniment, bearing in mind the Idea that imaginary listeners are present.” 
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realizar música de alto nível. Para isso, essencial é ter clareza acerca de quais são os objetivos 

da prática. Flesch dispõe que existem três grandes objetivos para a prática: 

 

1. Aquisição de uma técnica geral sólida.  

2. Utilização adequada dessa técnica para aprender uma peça musical. 

3.  Rendição perfeita ou performance do trabalho musical, baseado no domínio 

técnico. (FLESCH, 2000, p.82, tradução nossa).
4
 

 

3.1.1. Tempo de Construção 

   

O tempo de construção, aonde o violinista deve superar problemas relacionados com a 

parte mecânica do instrumento, deve ser dedicado à prática de escalas, exercícios 

fundamentais e a problemas técnicos encontrados tanto nos estudos quanto no repertório. 

Durante este período cada problema encontrado deve ser isolado e corrigido. Para que isso 

ocorra, a preparação mental é de fundamental importância, isto é, antes da execução, a mente 

já deve ter consciência do que será realizado para que, assim, haja resposta motora adequada. 

De acordo com o assunto, Galamian estabelece: 

 

Isso significa que a mente sempre deve antecipar a ação física que está a ser feita e, 

em seguida, enviar o comando para a sua execução. [...] é o que tenho chamado de 

"correlação". É a chave para o controle técnico, tudo que envolva técnica ou  

superação de dificuldades particulares, tem de centrar-se no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento desta correlação.[...]O procedimento básico é apresentar para a 

mente, para que esta transmista para os músculos, problemas que vão do simples ao 

complexo. Estes são problemas de tempo e coordenação sob a forma de vários 

padrões de ritmo, de arcadas, de acentuação, ou da combinação de todos os três 

fatores. (GALAMIAN,1962, p. 95, tradução nossa).
5
 

  

Para que esta correlação seja desenvolvida, o autor propõe que escalas de três oitavas 

sejam praticadas diariamente com o uso de variações, conforme demonstra a figura 1: 

  

                                                           
4
 No original: “1. Acquisition of the strongest possible general technique. 2. Proper utilization of that technique 

in learning a piece of music. 3.Perfect redition or performance of the musical work, based on technical mastery” 
5
 No original: “It means that the mind always has to antecipate the physical action that is to be taken and then to 

send the command for its execution. [...] is what I have called “correlation”. It is the key to technical control, and 

all practice concerned with the building  of technique or the overcoming of particular difficulties  has to center 

on the development and improvement of this correlation. [...] The basic procedure is to present to the mind, for 

transmission to the muscles, problems that progress from the simple to the ever more complicated. These are 

problems of timing and coordination in the formo f various patterns of rhythm, of bowing, of accentuation, and 

the combination of all three of these factors.” 
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                                Figura 1 - Escala com 24 notas 

 

    Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 

 

Na prática dessas escalas, de três oitavas, Galamian (1962, p.96) sugere que seja 

adotada uma versão que contenha 24 notas, acrescentando três notas a mais, conforme figura 

1. Isso é feito para que a escala possa ser dividida em partes iguais, podendo assim aplicar 

melhor as variações que são apresentadas nas figuras de 2 a 7: 

 

Figura 2 - Notas ligadas 

 

                        Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 

 

Cada variação acima deve ser realizada ininterruptamente, mantendo o pulso inicial. 

Além de praticá-las com notas ligadas, essas variações também podem ser aplicadas aos 

diversos golpes de arco, tais como detaché, martellé, spiccato, collé entre outros. 
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           Figura 3 - Ritmos (quando ligadas executa-se de 12 em 12 notas) 

 

                          Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 

 

As duas últimas variações da figura 3, posta acima, devem ser praticadas também com 

variações de notas por tempo, como apresenta a figura 4: 

 

                  Figura 4 – Combinações de notas por tempo 

 

                          Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 

 

                                      Figura 5 - Staccato preso 

 

                         Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 
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Figura 6 - Padrões de arcadas 

 

                            Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 

 

 

Figura 7 – Variações de acento 

 

                         Fonte: Principles of violin playing & teaching (1962) 

 

De acordo com o autor, essas variações são apenas introdutórias para a solução do 

problema da correlação e coordenação.  

O violinista deve explorar as infinitas combinações dessas variações com o objetivo de 

dominar algumas poucas por dia, o que em longo prazo resultará em excelente domínio 

técnico. 

Seja qual for o problema encontrado, ele deve ser analisado para determinar a natureza 

da dificuldade: afinação, mudanças de posição, ritmo, velocidade, algum golpe de arco, 

coordenação entre as mãos ou a combinação entre essas. Cada dificuldade deve ser isolada e 

reduzida para a forma mais simples possível, para que possa ser elaborada a melhor maneira 

de resolvê-la. 
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Ainda de acordo com o autor, quando a prática é uma rotina não há necessidade de 

insistir em problemas resolvidos, saber a hora de resolver outro problema é o caminho para 

progredir em um menor espaço de tempo. Por exemplo, se um violinista se propõe a praticar 

uma escala de lá maior em andamento lento, e consegue perceber que já está sendo bem 

executada, com uma boa afinação, um bom som, não há motivos para ele continuar repetindo. 

Ele pode passar para outro problema, como executá-la em andamento rápido, com variações 

rítmicas, de acentos ou com diferentes golpes de arco. 

No entanto, isto não impede que o violinista revise a técnica de tempos em tempos, 

mas como regra geral, o objetivo que deve orientar o violinista é: solucione um problema e 

prossiga para o próximo. Entendimento esse que pode ser complementado com o dizer de 

Lafosse: 

 

Com maior frequência do que se imagina, alguns alunos acabam devotando mais 

tempo que o necessário aos trechos que já sabem e negligenciam as passagens mais 

difíceis. (LAFOSSE, 1973, p. 46) 

 

3.1.2. Tempo de interpretação 

 

Praticar violino para obter técnica é essencial, mas esse não é o objetivo final, é apenas 

um meio para que o violinista possa ter as ferramentas necessárias para conseguir tocar uma 

peça musical. Logo, é necessário haver tempo dedicado ao estudo da música, em suas 

nuances, frases e dinâmicas. 

O tempo de interpretação é extremamente importante para violinistas que não 

conseguem praticar uma frase inteira, ininterruptamente, por sentirem a necessidade de 

corrigir cada mínimo erro. Nele, deve-se desenvolver aspectos musicais da peça, destinado à 

prática da musicalidade, expressividade e execução de trechos, ou até movimentos inteiros, 

sem interrupções (diferentemente do tempo de construção, no qual não se deve prosseguir 

com um erro), o que pode ser confirmado com os dizeres de Galamian: 

 

Os estudantes que são, por natureza, excessivamente analíticos, estarão 

especialmente inclinados a parar sempre que algo acontecer que não seja do seu 

agrado. É um hábito perigoso de se formar, e pode tornar-se traiçoeiro no 

desempenho público. Esses músicos vão parar em um concerto depois de cometer 

um erro ou ficarão tão chateados com isso que o resto do desempenho estará 

comprometido. O intérprete tem que concentrar todas as suas energias para tocar o 

melhor que puder. [...] Uma maneira de aprender essa habilidade é quebrar o hábito 
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de interrupção na sala de prática durante o desempenho. (GALAMIAN,1962, p. 100, 

tradução nossa)
6
 

 

O bom equilíbrio entre o tempo de construção e de interpretação é que dará ao 

violinista condições de dominar uma determinada peça. O desequilíbrio entre esses dois 

momentos da prática pode comprometer o desempenho.  

Aqueles que focam no tempo de interpretação podem desenvolver bem a 

musicalidade, porém, trechos com maior dificuldade técnica ficarão sempre a desejar. Para 

esses, Galamian (1962, p. 100) sugere que invistam mais tempo analisando os erros e adotem 

a medidas para corrigí-los 

Os que focam no tempo de contrução, conseguem dominar a parte técnica, mas 

deixam a desejar na musicalidade, fazendo com que uma peça soe como um estudo. Nesses 

casos, Galamian (1962, p. 100) diz que a melhor solução é investir mais tempo na 

interpretação da obra, trabalhando suas nuances, frases e dinâmicas, tocando pequenos e 

grandes trechos, até que se consiga executar a peça como um todo. 

 

3.1.3. Tempo de performace 

 

Após ter construído técnica e musicalmente uma peça, o violinista deve tocá-la como 

um todo, é o momento performático da prática, parte em que irá simular o momento da 

apresentação, logo, deverá tocar a peça do início ao fim, sem interrupções.  

Este tempo é importante, pois será o momento onde  o corpo e a mente serão 

submetidos a sensações não experimentadas nos outros momentos da prática e, muitas vezes, 

percebe-se que trechos que, pareciam ter sido dominados, na verdade, falham, veja-se: 

 

 

O que foi negligenciado é o fato de que, após esse primeiro passo ter sido tomado e 

a passagem foi dominada a partir de um ponto de vista puramente técnico, deve ser 

novamente praticado como uma música, no contexto de uma seção maior e com a 

expressão que lhe é devida.Só então tem um direito de esperar que a seção isolada 

possa ser integrada com sucesso novamente na peça e feita para crescer junto com o 

resto do trabalho sem mostrar uma costura, uma cicatriz (GALAMIAN,1962, p. 101, 

tradução nossa).
7
 

                                                           
6
 No original: “The students who are by nature overly analytical will be especially inclined to stop whenever 

anything happens that is not to their liking. It is a dangerous habit to form, and it can become treacherous in 

public performance. Such players will either stop in a concert after making a mistake or will be so upset by it 

that the rest of the performance is jeopardized.  The performer has to command all of his will power to play as 

well as he can. [...] One way to learn this skill is to break the interruption habit in the practice room during the 

performing time”. 
7
 No original: “What has been overlooked is the fact that after this first step has been taken and the passage has 

been  mastered from a purely technical point of view, it must be practiced again as a piece of music, in the 
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Em concordância com o autor acima, Flesch dispõe: 
 

 

Eu considero o uso de uma porção considerável do dia de prática, para fazer música 

pura, ser absolutamente essencial. Por outro lado, o tempo destinado à técnica geral 

e aplicada [...] frequentemente terá que ser ajustado com flexibilidade. (FLESCH, 

1996, p. 83, tradução nossa)
8
 

 

O tempo de performance não deve se restringir ao solitário ambiente de prática, o 

violinista deve adotar maneiras nas quais ele consiga se apresentar e se acostumar com a 

pressão psicológica de ter um público, isso fará com que a prática não perca seu objetivo 

final, a qual é a apresentação.  

Facilmente pode-se conseguir uma pequena plateia, basta convidar alguém que esteja 

disposto a ouvi-lo, podem ser pais, irmãos, colegas, namorada/o, qualquer pessoa. Lafosse 

incentiva que os professores criem essas oportunidades para os seus alunos: 

 

É muito difícil para qualquer um, seja estudante ou profissional, manter um nível 

elevado de estudo com entusiasmo e inspiração se não há um objetivo. Todo 

professor já testemunhou o alto nível de energia e o progresso que um aluno alcança 

quando está às vésperas de uma apresentação importante. Ao invés de restringir este 

estímulo a uma apresentação anual, tente ampliar o número de apresentações. Uma 

forma de se fazer isto é através da “aula de performance”, uma atividade em que os 

alunos tocam uns para os outros numa atmosfera informal e em intervalos regulares. 

Estas oportunidades adicionais de apresentação ajudarão o aluno a desenvolver 

atitude e confiança para futuras apresentações. (LAFOSSE, 1973, p. 47) 

 

 

 Além disso, é importante a escolha da roupa do concerto com antecedência, 

vestimentas que restrinjam o movimento ou cause qualquer desconforto devem ser evitadas. 

Após a escolha é necessário praticar com a mesma. Tocar com terno, por exemplo, poderá 

elevar um pouco o violino e causar um pequeno desconforto o qual possivelmente prejudicará 

a performance, da mesma forma as mulheres que usam salto nas apresentações podem  sentir 

desequilíbrio, se não são acostumadas a usar durante a prática. Gerle sugere que haja tempo 

destinado para esses pequenos detalhes durante a prática: 

 

Finalmente, reserve tempo para estudar em suas roupas de concerto. O que você irá 

vestir no concerto pode adicionar mais um aspecto desconhecido ou limitante. 

(GERLE, 1983, p. 29). 

                                                                                                                                                                                     
contexto of a larger section and with the expression that is due. Only then has one a right to expect that the 

isolated section can be successfully integrated again into the piece and made to grow together with the resto f the 

work without showing a seam or a scar”. 
8
 No original: “I consider the use of a considerable portion of the practice day for pure music making to be 

absolutely essential. On the other hand, the time allotted to general and applied technique [...] will often have to 

be flexibly adjusted”. 
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3.2 CONCENTRAÇÃO  

 

É sempre melhor praticar de forma consciente o que está sendo feito, ao invés de se 

envolver em horas de prática puramente mecânica e sem atenção. A quantidade de prática é 

importante, pois o cérebro necessita de tempo para assimilar e memorizar o que foi 

trabalhado. Entretanto, é necessário ter em mente que mais importante do que a quantidade de 

horas de prática, é a qualidade desse tempo. Nas palavras de Flesch:  

 

O estudante deve ser levado a perceber que mais pode ser realizado em meia hora de 

estudo com propósito, do que em uma semana de prática mecânica. Os julgamentos 

gerais, tais como bom, mau, afinado, fora de sintonia, sonoridade bela, limpo, sujo, 

devem ser substituídos pelo pensar de qual caminho levará a MELHORIA. 

(FLESCH, 2000 p. 147, tradução nossa).
9
  

 

Tendo em vista que para o tempo de prática ter qualidade, é necessário que a mente 

esteja alerta, isto é, supervisionando o que está sendo feito, logo, é de grande valia tomar 

atitudes que contribuam para a manutenção da concentração.  

A prática de violino submete a mente a inúmeras informações que exigem a utilização 

de pelo menos dois sentidos, tato e audição; e ainda, quando da utilização da partitura, a 

visão. Devido a isso, estar atento torna-se uma necessidade, mas o que viria ser atenção?  

Pinto apresenta a seguinte definição: 

 

A atenção implica, portanto uma seleção de estímulos entre os muitos que poderiam 

atrair a atenção e por outro um esforço de controlar a informação irrelevante e 

concorrente de forma a permitir a concentração no processamento da informação 

considerada útil. (PINTO, 2001, p. 2) 

 

Ainda, segundo Pinto (2001, p. 2), os fatores que podem atrair a atenção são diversos, 

“[...] o número de estímulos, a familiaridade, similaridade, a novidade, o imprevisto e a 

complexidade”, o que leva a entender que praticar de diferentes maneiras trechos de uma 

peça, ajudará a mente manter-se alerta. Conforme, Pinto: 

 

A novidade de um estímulo ou o seu aparecimento imprevisto são fatores que levam 

uma pessoa a mudar de atenção, suspendendo a realização da tarefa que estava a ser 

efetuada. Assim quando num ambiente de uma aula um professor passa de um tom 

de voz monocórdico para um tom de voz subitamente mais alto, a atenção dos 

                                                           
9
 No original: “The student must be made to realize that more can be accomplished in half-an-hour of purposeful 

study than in a week of mechanical practice. General judge-ments, such as, good, bad, in tune, out-of-tune, 

tonally beautiful, clean, unclean, must be replaced by thinking which shows the way to IMPROVEMENT”. 
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alunos, se nuns casos se apresenta dispersa, direciona-se naquele instante para o que 

o professor diz. (PINTO, 2001, p. 2) 

 

É válido lembrar que muitos cometem o erro de investir grande parte do tempo de sua 

prática em praticar de um único jeito, contudo, é mais sábio praticar de várias formas, como 

com variação de ritmo, andamento, dinâmica entre outros; ou a monotonia de praticar causará 

cansaço e perda de concentração e comprometerá a qualidade da prática. Em conformidade 

com o dito, Flesch dispõe que (2000, p, 148), “[...] não é eficiente praticar um trecho difícil 

apenas em sua forma original; a monotonia dessa abordagem causa falta de concentração e 

cansaço.” 
10

  

O erro de tentar resolver vários problemas simultaneamente acaba por desperdiçar 

tempo e energia, o que leva a não resolver nem um. Isso acontece porque são vários 

problemas que necessitam de atenção individual. É necessário saber os problemas que 

deverão ser solucionados e resolver um a um, Flesch (2000, p. 147, tradução nossa) inclusive 

estabelece que “Ninguém deveria tentar dominar dois problemas técnicos simultaneamente 

(“ninguém pode servir a dois senhores”) [...]”. 
11

 

 Por exemplo, um trecho em que haja problema de afinação, ritmos não dominados, 

difíceis golpes de arco é melhor isolar e consolidar a afinação separadamente, entender o 

ritmo e dominar os golpes de arco e só assim lidar com o problema de associá-los, é o que nos 

afirma Lafosse: 

 

O aluno deve procurar entender os processos mecânicos envolvidos nas dificuldades 

técnicas que está enfrentando a fim de estar melhor preparado para se ajudar e se 

corrigir durante o período em que estuda sozinho. Mais ainda, o aluno deve aprender 

a analisar os diversos componentes de uma passagem difícil. Dessa forma, ele será 

capaz de lidar com um problema de cada vez antes de tentar estudar a passagem 

toda. Por exemplo, uma determinada seção de uma música pode conter passagens 

com dedilhados difíceis, muitas mudanças de posição e também padrões rítmicos 

complexos. Além disso, essa seção é parte de uma frase longa que requer uma 

crescente intensidade de som e uma grande habilidade para realizar várias mudanças 

de corda. Tentar dominar todas essas dificuldades ao mesmo tempo pode ter um 

resultado pouco satisfatório; o aluno deve ser encorajado a detectar e resolver um 

problema de cada vez.  (LAFOSSE, 1973, p. 46) 

 

Trabalhar os problemas um a um de forma isolada irá contribuir para não haver 

dispêndio de energia e concentração desnecessários, o que fará com que a quantidade e a 

                                                           
10

 ”Moreover, it is not practical to practice a difficult place only in its original form; the monotony of this 

approach causes lack of concentration and tiredness. [...]” 
11

  No original: “One should never try to overcome or máster two technical problems simultaneously (“One 

cannot serve two masters”)”. 
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qualidade da prática aumente. Numa perspectiva psicológica, Pinto confirma esse 

pensamento: 

 

A atenção é um recurso cognitivo limitado e se uma tarefa é bastante complexa, os 

recursos atencionais necessários para a processar cabalmente ficam mais 

rapidamente esgotados. A atenção é um recurso limitado, mas não é fixo. Através da 

prática continuada e sistemática é possível realizar uma tarefa de forma cada vez 

mais automática. Quando uma pessoa aprende a conduzir um automóvel, a tarefa de 

condução é de tal ordem complexa que torna difícil conduzir e ao mesmo tempo 

seguir uma conversa ou ouvir as notícias do rádio. Com a prática continuada o 

condutor é capaz de conduzir, ouvir as notícias e até pensar no melhor percurso 

alternativo para chegar ao destino. (PINTO, 2001, p. 3).  

 

Para maior efetividade da prática, saber quando parar de praticar é de suma 

importância, pois como visto na citação acima a “atenção é um recurso limitado”. Entender o 

momento de parar e descansar evitará frustrações em decorrência dos resultados desejados, 

mas não alcançados e fará com que o tempo praticado seja produtivo. Em sintonia, Gasparini 

(2015, n.p) afirma que “O cérebro humano consegue se fixar num único objeto durante 50 ou 

60 minutos. Depois desse período, a atenção inevitavelmente se esvai.”  

Pedagogos do violino também reconhecem a necessidade do descanso para o benefício 

da concentração, o que enseja consequências na prática: 

 

Após uma hora de prática deverá haver 15 minutos de descanso. Durante essa pausa 

alguma coisa diferente deverá ser feita, como ler, ou talvez nada fazer. Praticar 

várias horas sem descanso é muito prejudicial para a concentração. (FLESCH, 2000, 

p. 159, tradução nossa). 

 

 

Meu conselho  - baseado na experiênca de anos - é que nunca se deve praticar mais 

do que 30 (trinta) ou 40 (quarenta) minutos sucessivos. É necessário, após 

transcorrido esse tempo, descansar no mínimo dez ou quinze minutos antes de 

começar a trabalhar novamente. Se este plano for realizado, e eu mais uma vez 

gostaria de enfatizar seu valor , o estudante, que deseja praticar cinco horas diárias, 

deve ter basicamente seis a sete horas à sua disposição. (AUER, 1980, p. 14).
12

 

 

A prática será melhor se o corpo e a mente estiverem descansados, pois a concentração 

será melhor, por isso é aconselhável iniciar a prática, preferencialmente, em momentos em 

que há energia e atenção, do contrário poderá ser que o tempo despendido seja inútil ou até 

mesmo prejudicial. Esse é um conselho dado por Lafosse aos seus alunos: 

 

                                                           
12

 No original: “My advice – based on the experience of years – is never to practise more than thirty or forty 

minutes in succession, and to restand relax for at least tem or fifteen minutes before beginning work again. If this 

plan is carried out, and I should once more like to emphasize its value, the student, in order to practise from four 

to five hours a Day must have, atually, six or seven hours at his disposal.” 
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O estudante deve ser estimulado a escolher horários em que está descansado, uma 

vez que é bastante óbvio que sem a necessária concentração ele não fará muito 

progresso. Um hábito bastante comum é o de deixar a mente vagar enquanto se 

estuda. No entanto, se, por distração ou por pensarmos em outros assuntos, não 

ouvimos e corrigimos erros enquanto estudamos, estaremos repetindo esses mesmos 

erros e reforçando baixos padrões de performance. Para evitar isso, o estudante deve 

ser estimulado a fazer curtos períodos de descanso sempre que se sentir cansado. 

(LAFOSSE, 1973, p.45) 

 

Galamian (1962, p. 94) esclarece que muitas vezes a falta de concentração durante a 

prática não é consequência da negligência e sim do cansaço mental, devido a rotina de estudo 

diária. Ele sugere que seja alterada a ordem em que a prática ocorre, por exemplo, se todos os 

dias um violinista estuda primeiro escalas, depois exercícios técnicos e por último repertório, 

o violinista pode alterar começando pelo repertório, seguido por estudo técnico e encerrar 

com escalas: “Misturar o material e não ficar muito tempo em um único item, muitas vezes 

ajudará a manter a mente atenta por mais tempo” (GALAMIAN, 1962, p. 94). Cada violinista 

possui caracteristicas diferentes e deve experimentar mudar a sequência da prática sempre que 

sua mente se cansar da rotina.
13

 

Existem outros meios para melhorar a concentração, em texto publicado pela 

Universia Brasil 2013, n.p) são apresentadas estratégias cientificamente comprovadas para 

melhorar a concentração, quais sejam, usar metacognição, fazer pausas periódicas, treinar o 

cérebro, manter o ambiente organizado, cuidar da saúde, jogar videogame, mudar rotina, 

controlar a ansiedade, praticar exercícios físicos. 

  

4.COMO PRATICAR 

  

Como citado alhures, para Galamian (1962, p. 93) a prática é de fundamental 

importância para aquele que almeja tocar violino com excelência. 

A prática deve ser uma rotina constante para que haja crescimento progressivo. De 

acordo com o autor, a prática quando é diária e regular, faz com que o progresso seja mais 

rápido do que longos e intensos períodos de prática irregulares. Portanto, é melhor praticar 

                                                           
13

 Relato de experiência: Em minha antiga prática diária tinha o costume de estudar duas até três horas seguidas e 

muitas vezes passava a tocar repetidas vezes sem perceber, terminava de praticar e não via resultados. Passei a 

experimentar pausas de cinco minutos a cada vinte e cinco minutos de prática, percebi uma melhora no resultado 

final, entretanto quando eu sentia que minha concentração estava no ápice e que poderia continuar já era hora do 

intervalo.  

Então passei a adotar a seguinte maneira, entre quarenta e sessenta minutos faço uma pausa de dez a quinze 

minutos, exceto quando percebo que passo a errar mais do que acertar, sinal que não estou cem por cento 

concentrado.  Neste caso,  faço um intervalo imediatamente. Fazendo assim obtive uma melhora considerável em 

minha prática. 
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duas horas diariamente do que praticar seis horas durante alguns dias e depois interromper 

essa rotina. A prática é mais eficiente quando é constante. 

Entretanto, ainda que o violinista passe horas praticando constantemente, seu esforço 

será de pouca valia, se a cada minuto praticado não obtiver o mínimo de progreso. Logo é 

necessario que aprenda a como praticar de forma eficiente.  

Sendo assim o violinista deve desenvolver o que Galamian (1962, p. 93) chama de 

‘técnica da boa prática’. Esta consiste na auto-instrução supervionando o trabalho que está 

sendo feito para que erros sejam evitados ao máximo e caso venham acontecer, sejam 

corrigidos. 

Para Flesch (2000, p. 81), a prática do violino é um caminho que se inicia na 

inabilidade de tocar uma série de notas e que leva até a habilidade de tocar. Esse caminho é 

dividido em três etapas, consciente: durante esta etapa as notas não são conhecidas, serão 

familiarizadas através da partitura, com auxílio da visão, cada movimento será executado com 

esforço consciente; coleta: os movimentos únicos serão unidos ao complexo que serão 

executados mecanicamente através do vislumbre da partitura, nesta etapa as notas já são 

conhecidas, mas ainda não é possível tocar de memória; inconsciente: depois de executada 

várias vezes os movimentos se tornam automáticos, já não existe a necessidade de partitura, é 

possível tocar de memória. 

De acordo com Flesch (2000, p. 81), esse é o caminho para transformação dos 

movimentos conscientes em inconscientes. Quanto mais inconscientemente os movimentos 

são realizados, melhor eles serão executados, em razão de um processo de repetição dos 

mesmos movimentos que, após serem internalizados, não se torna necessário pensar o que 

será feito, bastará um impulso e inconscientemente os movimento serão realizados. 

Ainda de acordo com o autor, qualquer movimento desnecessário, que torne a 

realização do som almejado dificultosa, deverá ser evitado, pois a execução errada atrapalha a 

certa. O movimento adequado é aquele que economiza energia, isto será encontrado através 

dos dedilhados e arcadas apropriados, achá-los é um dos principais objetivos da prática do 

violino. 

De acordo com o autor, precisamos repetir uma série de notas várias vezes, a fim de 

dominá-las técnica e mentalmente, mas isso não garantirá a capacidade de fazer música. Todo 

violinista, por sua experiência, sabe que horas de prática técnica inibem a musicalidade, esse é 

o motivo pelo qual muitos violinistas evitam praticar exercícios mecânicos antes de um 

concerto. Em harmonia, Flesch dispõe que: 
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A repetição múltipla de uma passagem não tem realmente nada a ver com a música 

como tal. Todo violinista sabe, por experiência própria, que a prática duradoura de 

dificuldades técnicas o impede de fazer música com um sentimento de “puro 

prazer”.(FLESCH, 2000, p. 82)
14

 

 

A prática deve ocorrer de maneira equilibrada, de forma que não venha prejudicar a 

musicalidade expressiva, mesmo efetuando exercícios mecânicos indesejáveis, mas 

necessários. Se na dosagem certa, a prática é como um remédio que pode trazer benefícios, do 

contrário, poder acarretar em efeitos colaterais, exemplificando, é melhor estudar 10 (dez) 

minutos de escala durante 18 (dezoito) dias seguidos, ao invés de estudar 2 (duas) horas em 

apenas um dia (“Não muito de uma vez, mas muito em pequenas quantidades” – “Non 

multum, sed multa” – “Not very much, at one time, but small quantities many times”) 

(FLESCH, 2000, p. 82). Os exercícios necessários para se tocar violino devem ser praticados 

dessa forma.  

O que encontra harmonia com os dizeres de Pinto (2004, p. 3), que, em seu texto 

(Memória, Cognição e Educação: implicações mútuas), apresenta pesquisas que comprovam que um 

conteúdo é melhor retido se a aprendizagem se dá de forma espaçada ao invés de compacta. 

Ainda, na prática, Flesch ensina que há uma ordem que o material poderá ser 

praticado, que influenciará na distribuição do tempo de prática, primeiro, os exercícios 

técnicos, tendo em vista a exigência de maior concentração, em decorrência da monotonia; em 

seguida, a técnica aplicada; e, por último, mas não menos importante, a prática performática.  

Flesch estabelece que, levando em consideração um estudo diário de 4 (quatro) horas,  

a divisão deverá ser se forma equilibrada, assim: 

 

A divisão mais vantajosa do tempo de prática parece-me ser a seguinte (assumindo 

quatro horas de prática diária): 

1. Uma hora de técnica geral (Sistema de escalas com exercícios de golpe de arco e 

estudos) 

2. Uma hora e meia de técnica aplicada (estudo técnico do repertório). 

3. Uma hora e meia de música pura. Isso consistiria em reproduzir, de maneira 

quase-performática, o repertório que tinha sido aqui tratado apenas do ponto de vista 

da técnica. Tocar peças inteiras devem ser sempre que possível com 

acompanhamento; isso poderia ser complementado pela música de câmara. 

(FLESCH, 1996, p. 83, tradução nossa) 

 

4.1. OUVIDO CRÍTICO 

 

                                                           
14

 No original: “The multiple repetition of a passage does not really have anything to do with music as such. 

Every violinista knows from his own experience, that long-lasting practice of technical difficulties, prevents him 

from making music with a felling of “pure enjoyment”. 
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Por oportuno destacar a suma importância do ouvido crítico para se ter uma prática 

eficiente, pois esta consiste em escutar o que está sendo tocado, julgando se está bom ou ruim. 

Após esse julgamento é que se pode adotar medidas para inibir erros e aperfeiçoar o que está 

bom. 

 Se durante a prática o ouvir com atenção é negligenciado, o som produzido pode se 

tornar pior do que no início da prática: 

 

Seja qual for o tipo de prática em que se esteja envolvido - dificuldades técnicas de 

cada uma das mãos, qualidade de tom, interpretação - a preparação e o controle 

mental devem ser suplementados pela supervisão mais rígida e constante do ouvido 

crítico. O som produzido deve estar sob escrutínio permanente. O ouvido é sempre o 

juiz final para decidir o que é bom e o que não é. (GALAMIAN, 1962, p. 101, 

tradução nossa)
15

 

 

4.2. METRÔNOMO E GRAVADOR 

  

Um dos principais elementos que compõe a música é o ritmo e existem diversas 

velocidades, bpm (batidas por minuto), que variam de música para música. Muitas vezes ao 

tocar uma peça, o violinista pode, sem intenção, acelerar ou ralentar o andamento e ter a sua 

interpretação prejudicada. O uso do metrônomo pode auxiliar o músico a corrigir erros como 

esse. Em relação a isso, Lafosse (1973, p. 47) afirma que: “o metrônomo é uma ferramenta 

indispensável para ajudar a corrigir aspectos relacionados a ritmo e andamento.” 

 Frequentemente o violinista pode achar que está tocando o ritmo e o andamento 

corretos, porém só ao utilizar o metrônomo perceberá se realmente sua execução está correta. 

Enquanto toca, o músico está concentrado em realizar os movimentos corretos, em ler 

uma partitura, em ouvir, são muitas informações ao mesmo tempo.  Para julgar corretamente o 

que está sendo feito é muito útil o uso de um gravador ou filmadora, pois assim poderá 

perceber se há desafinações, oscilações de ritmo, sonoridade, postura, enfim poderá ser a sua 

própria plateia e crítico musical. Lafosse também faz essa recomendação: 

 

O gravador, outro assistente de grande valor, é muito bom para uma auto avaliação. 

É fisicamente impossível ouvir-se a si próprio como os outros nos ouvem, por causa 

do envolvimento físico e concentração mental necessários para se tocar o 

instrumento. Ao gravar qualquer coisa - uma frase, a seção de uma peça, um estudo 

                                                           
15

 No original: “In whatever type of practice one is engaged – technical difficulties of either hand, tone quality, 

interpretation – the mental preparaion and control has to be supplemented by the sharpest and most constant 

supervision by the critical ear. The sound produced has to be under permanent scrutiny. The ear is always the 

final judge in deciding what is good and what is not.” 
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ou uma escala -, você será capaz de ouvir-se objetivamente, como se estivesse 

ouvindo outra pessoa. Passagens dadas como resolvidas poderão soar sujas ou 

desafinadas, ao passo que outras consideradas ruins poderão estar boas. (LAFOSSE, 

1973, p. 47) 

 

4.3. O QUE PRATICAR 

  

 Muitas são as ferramentas técnicas no violino, há cordas duplas, simples, escalas em 

uma corda só, harmônicos, trinados, pizzicato de mão esquerda, staccato, martelé, collé, 

detaché, staccato volante e preso, jeté, ricochet.  

Com pouco tempo, não há facilidade em abarcar todas as técnicas do instrumento, mas 

através de um estudo compacto é possível otimizar o tempo, gerando, assim, um estudo mais 

eficiente, para que se obtenha as ferramentas necessárias para a interpretação das diversas 

peças musicais. Flesch, diz que: 

 

A dificuldade consiste em tentar alcançar uma cobertura tão completa de todas as 

facetas importantes da técnica quanto possível e combiná-la com o menor gasto de 

tempo. Isso é muitas vezes difícil, pois: se o tempo dedicado a isso não for 

excessivo, o número de agrupamentos técnicos é muito limitado; ou o trabalho feito 

pode ser completo, mas o gasto de tempo é muito grande. no último caso, não há 

frescura da mente nem tempo livre disponível para as demais necessidades da 

prática. (FLESCH, 2000, p. 84, tradução nossa)
16

 

 

Com vistas à otimização do tempo, Flesch (2000, p. 85) desenvolveu o que ele 

denomina como sistema de escalas (vide anexo a, b, c, d, e), que pode ser utilizado para 

trabalhar golpes de arco, dinâmicas “[...]o sistema de escala pode ser posto ao serviço de 

superar dificuldades individuais, como técnica de arco [...]” (FLESCH, p. 90)
17

. Isso pode ser 

aplicado em um repertório no qual o violinista esteja estudando. Por exemplo, se há em uma 

peça um trecho que é necessário tocar stacatto volante, ele pode, ao invés de estudar a escala 

em detaché, realizá-la utilizando aquele golpe de arco. 

 De acordo com Flesch (2000, p. 90) o sistema de escala tem intuito de trabalhar toda a 

variedade técnica do violino no menor espaço de tempo possível. Quando estudadas 

lentamente, servem para trabalhar afinação. Enquanto estudadas em andamento rápido, 

servem para desenvolver a fluência da mão esquerda.  

                                                           
16

No original: “The difficulty consists in trying to achieve as thorough a coverage of all important facets of 

techniche as possible and to combine that with the smallest expenditure of time. this is often sinned against: 

either, thought the time devoted to this might not be excessive, the number of technical groupings is too limited; 

or the work done might be thorough, but the expenditure of time is too great. in the latter case, there is neither 

the freshness of mind nor the spare time available for higher tasks.” 
17

 No original: “the scale system can be put at the service of overcoming individual weaknesses in one’s bow 

technique.” 
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O estudo deve iniciar com andamento lento, a fim de solidificar a afinação, o tempo 

deve ser aumentado gradualmente. Diariamente deve ser praticada uma tonalidade diferente, 

assim deve ser evitado repetição de um item do sistema, em decorrência de um pequeno erro, 

do contrário, o sistema de escala perderia a finalidade precípua.  

Depois de adotado o sistema em comento, no interstício de aproximadamente 1 (um) 

mês, uma tonalidade deverá ser tocada duas vezes ao dia, sendo uma em andamento rápido 

(em média dedicação de 12 a 15 minutos) e outro lento (em média dedicação de 20 a 25 

minutos).  

 Com relação ao material de estudo técnico a ser praticado, Flesch (2000, p. 92) 

apresenta uma lista sugestiva que pode ser usada como guia para haver crescimento técnico 

gradual. Dentre esses livros de estudos (apresentados na figura 8) Flesch (2000, p. 91) destaca 

os 24 estudos de Rode e os 42 estudos de Kreutzer como sendo um sólido alicerce técnico 

para os violinistas.  

Simultaneamente ao estudo de cada um desses materiais, Flesch (2000, p. 92) orienta 

que sejam praticados o seu sistema de escalas, (vide anexo A - E), e os livros de exercícios 

técnicos do Sevcik, confome figura 8: 

 

Figura 8 - Material de Estudo 

 
Fonte: The art of violin playing: Book One (2000) 

 

De forma semelhante a Flesch, Sassmannshaus (2012, n.p) faz uma seleção dos 

métodos técnicos de violino, das peças para violino solo, peças para violino e piano e peças 

para violino e orquestra os distribui dentro de níveis de um a dez, sendo o um iniciante e o 

nível dez avançado (vide anexo F-I).  
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Ao observar essa tabela de Sassmannshaus, o violinista poderá entender em qual nível 

está, quais opções de estudos técnicos e repertório que estão ao seu alcance, e ajudará a não se 

perder tentando tocar algo que esteja acima da sua capacidade atual ou atrasando seu 

crescimento estudando coisas que já não são necessárias praticar.  
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática deve ocorrer de maneira consciente, para conhecimento do praticado, ao 

invés de se envolver apenas em movimentos mecânicos e sem atenção; bem como 

equilibrada, seguindo a divisão de tempo em construção, interpretação e perfomance. 

O tempo de prática necessita ter qualidade, o que é mais importante do que a 

quantidade de horas praticadas, e para isso é essencial que a mente esteja alerta, o que 

justifica a imprescindibilidade da concentração.  

Com a complexidade do violino, em pouco tempo não é possível aperfeiçoar as 

técnicas do instrumento, mas através de o estudo compacto é possível otimizar o tempo, com 

vistas a um estudo mais eficiente. 

O sistema de escala possui finalidade de trabalhar a amplitude técnica do violino no 

menor espaço de tempo possível, podendo ser utilizado para desenvolvimento da afinação, 

fluência da mão esquerda e direita.  

Para a prática, essencial que o violinista tenha ciência do estágio em que está para 

utilizar o material adequado, que o subsidiará no desenvolvimento gradual técnico musical 

para não focar em algo acima de sua capacidade atual ou retardar seus estudos.  

O uso do metrônomo pode auxiliar o músico a corrigir erros relacionados a ritmo e 

andamento, pois ao utilizá-lo perceberá se a execução está correta. O violinista também pode 

se valer do uso de gravador ou filmadora para analisar o que está sendo executado, pois 

enquanto toca está concentrado em realizar os movimentos corretos, em ler uma partitura, em 

ouvir, logo, são muitas informações ao mesmo tempo.   

O ouvido crítico também mostra-se como indispensável para se ter uma prática 

eficiente, pois consiste em escutar o que está tocando, julgando se bom ou ruim. Após esse 

julgamento é que se pode adotar medidas para inibir erros e aperfeiçoar o que está bom. Se 

durante a prática o ouvir com atenção for negligenciado, o som produzido pode se tornar pior 

do que no início da prática. 

É essencial que a prática seja realizada do modo correto, que é quando a mente está em 

harmonia com o corpo, o que evita desperdício de tempo e energia. Outro aliado para prática 

eficiente é a gestão do tempo. O violinista deve gerir o seu tempo, para isso deve planejar, 

estabelecendo metas a curto, médio e longo prazo, isto é, o preparo, a organização, tendo em 

vista que apenas o esforço não levará ao alcance pretendido. 
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ANEXO A- SISTEMA DE ESCALAS 
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ANEXO B - SISTEMA DE ESCALAS 
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ANEXO C - SISTEMA DE ESCALAS 
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ANEXO D - SISTEMA DE ESCALAS 

/ 
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ANEXO E - SISTEMA DE ESCALAS 
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ANEXO F - MÉTODOS E ESTUDOS 

 

Level 1 
 

Sassmannshaus, Egon Early Start on the Violin, Book 1  

Suzuki, Dr Shinichi Books 1 & 2 

Level 2 
Sassmannshaus, Egon Early Start on the Violin, Book 2  

Suzuki, Dr. Shinichi Book 3  

Wohlfahrt, Franz 60 Etudes Op. 45, No. 1-17 

Trott, Josephine Melodious Double-Stops, Book 1, No. 1-8 

Sevcik, Otakar School of Violin Technics, Op. 1, Part 1, No. 1-2 

Level 3 
 

Sassmannshaus, Egon Early Start on the Violin, Book 4  

Suzuki, Dr. Shinichi Books 4, 5 and 6 

Wohlfahrt, Franz 60 Etudes Op. 45, No. 18 – 37 

Kreutzer, Rudolphe 42 Studies, No. 2 – 5 

Trott, Josephine Melodious Double-Stops, Book 1 

Sevcik, Ottakar School of Violin Tecnics, Op 1, Part 1, No. 1 – 5 

Level 4 
 

Suzuki, Dr Shinichi Books 7 & 8 

Galamian Contemporary Violin Technique 

Kayser 36 Studies, Op. 20 

Kreutzer 42 Studies 

Schradieck School of Violin Technique, Books 1 – 4 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

Wohlfahrt 60 Studies, Op. 45 

Level 5 
 

Suzuki, Dr. Shinichi Books 9 & 10 

Galamian Contemporary Violin Technique 

Kreutzer 42 Studies 

Schradieck School of Violin Technique, Books 1 – 4 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

Level 6 
 

Galamian Contemporary Violin Technique 

Kreutzer 42 Studies 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

 

Level 7 
 

Dont 24 Caprices, Op. 35 

Fiorillo 36 Caprices 

http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/Method-Book/Sassmannshaus-Kurt---Early-Start-on-the-Violin-Book-1-Published-by-Baerenreiter-Verlag.axd#sthash.UvZtXoak.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/Method-Book/Sassmannshaus-Kurt---Early-Start-on-the-Violin-Book-2-Published-by-Baerenreiter-Verlag.axd#sthash.SOorLxxa.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/Method-Book/Sassmannshaus-Kurt---Early-Start-on-the-Violin-Book-4-Published-by-Baerenreiter-Verlag.axd#sthash.BGXsVX6E.dpbs
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Galamian Contemporary Violin Technique 

Gavinies 24 Etudes 

Kreutzer 42 Studies 

Rode 24 Caprices 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

 

Level 8 
 

Dont 24 Caprices, Op. 35 

Fiorillo 36 Caprices 

Galamian Contemporary Violin Technique 

Gavinies 24 Etudes 

Kreutzer 42 Studies 

Rode 24 Caprices 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

 

Level 9 
 

Galamian Contemporary Violin Technique 

Paganini 24 Caprices, Op. 1 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

Wieniawski Ecole Moderne, Op.10 

Wieniawski Etudes Caprices, Op. 18 

 

Level 10 
 

Ernst Six Polyphonic Etudes 

Galamian Contemporary Violin Technique 

Paganini 24 Caprices, Op. 1 

Sevcik Double Stops, Op. 9 

Sevcik Preparatory Trill Studies, Op. 7 

Sevcik School of Bowing Technique, Op. 2 

Sevcik School of Violin Technique, Op. 1 

Sevcik Shifting, Op. 8 

Wieniawski Ecole Moderne, Op.10 

Wieniawski Etudes Caprices, Op. 18 
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ANEXO G – PEÇAS PARA VIOLINO SOLO 

 

Level 6 
 

Bach, J.S. Partita in E-Major, BWV 1006 

Bach, J.S. Partita in D-minor (without Ciaconna) BWV 1004 

Hindemith Sonata for Solo Violin, Op. 31, No. 1 

Hindemith Sonata for Solo Violin, Op. 31, No. 2 

Prokofieff Sonata for Solo Violin. Op. 115 

 

Level 7 
 

Bach, J.S. Sonata in G-minor, BWV 1001 

Bach, J.S. Partita in B-minor, BWV 1002 

Bach, J.S. Sonata in A-minor, BWV 1003 

Level 8 
 

Bach, J.S. Ciaconna from Partita in D-minor, BWV 1004 

Bach, J.S. Sonata in C-Major, BWV 1005 

Level 9 
 

Bartok Sonata for Solo Violin 

Ysayë Six Sonatas, Op. 27 

Bertold Hummel SUITE for Solo Violin Op. 78 

Level 10 
 

Ernst The Last Rose of Summer 

Paganini Nel Cor Piu Non Mi Sento 

Paganini God Save the King 

Wieniawski Variations on God Save the Queen 
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ANEXO H – PEÇAS PARA VIOLINO E PIANO 

 

Level 1 
 

Sassmannshaus/Lusk Violin Recital Album Volume 1  

Suzuki, Dr. Shinichi Books 1 & 2 

 

Level 2 
 

Rieding, Oskar Marcia Op. 44 / Rondo Op 22/3  

Kroll, William Donkey Doodle 

Küchler, Ferdinand Concertino in G Major, Op. 11 

Trott, Josephine The Puppet-Show 

Rieding, Oskar Concerto in D Major, Op. 36 

Rieding, Oskar Concerto in G, Op. 34 

Rieding Concerto in B minor, Op. 35  

Seitz, Friedrich Student Concerto in D Major, Op. 22  

Seitz, Friedrich Concerto in G-Major, No. 2, Op. 13  

Portnoff, L. Concertino in E minor, Op. 13 

    

Compilations 
 

    

Sassmannshaus/Lusk Violin Recital Album Volume 2  

Suzuki, Dr. Shinichi Book 3 

Sassmannshaus, Egon Early Start on the Violin Book 3 (Duets) 

 

Level 3 
 

Küchler, Ferdinand Concerto in the Style of Vivaldi, Op. 15 

Fiocco, Joseph-Hector Allegro in G  

Millies, Hans Concerto in D Major in the Style of Mozart, Op. 15 (Frist position) 

Jenkins, E. Elves Dance (First position) 

Mollenhaer The Infant  Paganini 

Rieding, Oskar Concerto in the Hungarian Style, Op. 21  

Vivaldi, Antonio Concerto in G Major, Op. 3/3  

Vivaldi, Antonio Concerto in A Minor, Op. 3/6  

Portnoff, L. Concerto in a minor, Op. 14 

Severn, Edmund Polish Dance 

Seitz, Friedrich Student's Concerto, Op. 15 No. 4 

 

Level 4 
 

Mollenhauer, Edward The Boy Paganini 

Rieding, Oskar Concerto in D Major, Op. 5 

Dvorak, Antonin Sonatina, Op. 100 

Haydn, Joseph Concerto in G-Major, No. 2 

Kreisler, Fritz Rondino on a Theme by Beethoven 

Schubert, Franz Sonatinas, Op.137 

Bach, J. S. Concerto in A-minor, No. 1 

Bach, J. S. Double Concerto in D-minor for 2 violins 

Bach, J.S. Concerto in E-Major, No. 2 

Debussy, Claude Girl with the Flaxen Hair 

Elgar, Edward Salut d'Amour 

Rachmaninov, Sergei Vocalise, Op. 34, No. 14 

Rieding, Oscar Concerto in D-Major, Op. 5 

Accolay, Jean Baptiste Concerto in A-minor, No. 1  

Seitz, Friedrich Student Concerto in G-minor, No 3, Op. 12 

Monti, Vittorio Czardas 

http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/Method-Book/Sassmannshaus-Kurt-and-Christoph-and-Lusk-Melissa---Violin-Recital-Album-Volume-1-First-Position---for-Violin-Violin-and-Piano-or-Violin-Duet---Barenreiter.axd#sthash.0CIrIwFO.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Rieding-Oskar---Marcia-Op-44-Rondo-Op-22-3---Violin-and-Piano---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.WiYd6PvQ.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Rieding-Oskar---Violin-Concerto-in-B-Minor-Op-35---Violin-and-Piano---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.COor6GVA.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Seitz-Fritz-Friedrich---Concerto-in-D-Major-Op-22---for-Violin-and-Piano---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.97r1skOG.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Seitz-Fritz-Friedrich---Student-Concerto-Number-2-in-G-Major-Opus-13---for-Violin-and-Piano---B-228-renreiter.axd#sthash.TmLI2NSv.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/Method-Book/Sassmannshaus-Kurt-and-Christoph-and-Lusk-Melissa---Violin-Recital-Album-Volume-2-First-Position---for-Violin-Violin-and-Piano-or-Violin-Duet---Barenreiter.axd#sthash.xjgTbZTN.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/Method-Book/Sassmannshaus-Kurt---Early-Start-on-the-Violin-Book-3-Published-by-Baerenreiter-Verlag.axd#sthash.wI332P1V.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Fiocco-Joseph-Hector---Allegro-in-G-Major-for-Violin-and-Piano---arranged-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.nO2hT6Vd.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Rieding-Oscar---Concertino-in-Hungarian-Style-in-A-Minor-Op-21---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.QaN4cAqW.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Vivaldi-Antonio---Concert-Pieces-Concerto-G-Major-Op-3-3---for-Violin-and-Piano---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.RKaZjvct.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Vivaldi-Antonio---Violin-Concerto-in-A-Minor-Op-3-No-6-RV-356---Violin-and-Piano---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.zyqUZpfJ.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Accolay-Jean-Baptiste---Concerto-No-1-in-A-Minor---Violin-and-Piano---B-228-renreiter.axd#sthash.l3KESaZb.dpbs
http://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Violin/w-47-Piano/Monti-Vittorio---Czardas-for-Violin-and-Piano---edited-by-Kurt-Sassmannshaus---B-228-renreiter.axd#sthash.FHYNgrvV.dpbs


45 
 

 
 

 

Level 5 
 

Bach, J.S. Sonatas for Violin & Harpsichord, BWV 1014 – 1019 

Bartok Romanian Folk Dances 

Dancla 6 Airs Variés, Op. 89 

Kreisler Sicilienne & Rigaudon 

Mozart Sonatas 

Prokofieff Five Melodies 

Ries Perpetuum Mobile, Op. 34, No. 5 

Rieding Concerto in E-minor, Op. 7 

Tartini Sonata 'Didone Abandonata', Op. 1, No. 10 

Tchaikovsky 3 Pieces (Meditation,Scherzo,Melodie) Op. 42 

Tchaikovsky Serenade Melancolique, Op. 26 

Wieniawski Legende, Op. 17 

 

Level 6 
 

Beethoven Sonatas, No. 1-8 

Bloch Nigun 

Brahms Sonatas, Op. 78, 100, 108 

Brahms Sonatensatz from F.A.E.Sonata 

Falla Suite Populaire Espagnole 

Faure Sonata in A-major 

Faure Sonata in E-minor 

Grieg Sonata in G-Major, No. 2, Op. 13 

Grieg Sonata in C-minor, No. 3, Op. 45 

Ives Sonata, No. 4 

Kreisler Praeludium and Allegro 

Kreisler Liebesfreud 

Kreisler Schön Rosmarin 

Kreisler Tambourin Chinois 

Leclair Sonata in D-Major, Op.9, No. 3 

Messiaen Theme et Variations 

Prokofieff Sonata in D-Major, Op. 94 

Saint-Seans Sonata in D-minor, No. 1, Op. 75 

Sarasate Caprice Basque, Op. 24 

Sarasate Habanera, Op. 21, No. 2 

Sarasate Introduction & Tarantella, Op. 43 

Sarasate Romanza Andalusa ,Op. 22, No. 1 

Sinding Suite, Op. 10 

Stravinsky Duo Concertante 

Stravinsky Suite Italienne 

Szymanowski Mythes, Op. 30 

Szymanowski Nocturne & Tarantelle 

Vieuxtemps Souvenir d'Amerique 'Yankee Doodle' 

Bertold Hummel SONATE for Violin und Piano, op. 6 

Copland Sonata 

Franck Sonata 

 

Level 7 
 

Copland Hoe Down from Rodeo 

Gershwin-Heifetz Selections form 'Porgy and Bess' 

Kreisler Caprice Viennois 

Kreisler Variations on a Theme by Corelli 

Prokofieff Sonata in F-minor, Op. 80 

Rimsky-Korsakov Flight of the Bumble Bee 

Schubert Fantasie in C-Major, Op. 159 

Schubert Rondeau Brilliante in b-minor, Op. 70 
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Schubert Duo in A-Major, Op. 162 

Schumann Sonatas, Op. 105 & 121 

Strauss Sonata in E-flat-Major, Op. 18 

Suk Four Pieces, Op. 17 

Tartini Sonata 'Devil's Trill' 

Debussy Sonata 

Ravel Sonata 

Level 8 
 

Bartok Sonata No. 1 

Bartok Sonata No. 2 

Bazzini La Ronde des Lutins, Op. 25 

Beethoven Kreutzer Sonata, No. 9, Op. 47 

Dinicu-Heifetz Hora Staccato 

Elgar La Capricieuse 

Paganini Moto Perpetuo 

Paganini Moses variations 

Paganini Sonata in E-minor 

Paganini-Kreisler La Campagnella 

Sarasate Zapateado, Op. 23, No. 2 

Wieniawski Original Theme with Variations, Op. 15 

Wieniawski Scherzo Tarantelle, Op. 16 

Wieniawski Polonaise Brilliante in D-Major, Op. 4 

Wieniawski Polonaise Brilliante in A-Major, Op. 21 

 

Level 9 
 

Tchaikovsky Valse Scherzo, Op. 34 

Waxman Carmen Fantasy 

 

Level 10 
 

Paganini I Palpiti 
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ANEXO I – PEÇAS PARA VIOLINO E ORQUESTRA 

 

 

Level 3 
 

Vivaldi Concerto in A-minor, Op. 3, No. 6 

Vivaldi Concerto in G-Major, Op. 3, No. 3 

 

Level 4 
 

Bach, J.S. Concerto in A-minor, No.1 

Bach, J.S. Concerto in E-Major, No.2 

Bach, J.S. Double Concerto in D-minor for 2 Violins 

Accolay Concerto in A-minor, No.1 

Haydn Concerto in G-Major, No. 2 

 

Level 5 
 

Beriot Concerto in A-minor, No. 9, Op. 104 

Beriot Scene de Ballet, Op. 100 

Haydn Concerto in C-Major, Op. 48 

Kabalewski Concerto 

Mozart Concerto in D-Major, No. 2, K 211 

 

Level 6 
 

Beethoven Romance in G-Major, Op. 40 

Beethoven Romance in F-Major, Op. 50 

Haydn Concerto in C-Major, No. 1 

Kreisler Concerto in C-Major (in the style of Vivaldi) 

Mozart Concerto in G-Major, No. 3, K 216 

Mozart Concerto in D-Major, No. 4, K 218 

Vivaldi Four Seasons: Spring in E-Major, Op. 8, No. 1 

Vivaldi Four Seasons: Summer in G-minor, Op. 8, No. 2 

Vivaldi Four Seasons: Autumn in F-Major, Op. 8, No. 3 

Vivaldi Four Seasons: Winter in F-minor, Op. 8, No. 4 

Level 7 
 

Bartok Rhapsody No. 1 

Bartok Rhapsody No. 2 

Beethoven Triple Concerto 

Mendelssohn Concerto in D-minor 

Mendelssohn Double Concerto in D-minor, Violin and Piano 

Mozart Concerto in B-flat Major, No. 1, K 207 

Mozart Concerto in A-Major, No. 5, K 219 

Mozart Sinfonia Concertante in E-flat-Major 

Vaughan Williams The Lark Ascending 

Viotti Concerto in A-minor, No. 22 

Viotti Concerto in G-Major, No. 23 

Bartok Concerto No. 1 

Khatchaturian Concerto 

Level 8 
 

Barber Concerto, Op.14 

Bruch Concerto in G-minor, No. 1, Op. 26 

Bruch Concerto in D-minor, No. 2, Op. 44 

Bruch Scottish Fantasy, Op. 46 

Chausson Poeme, Op. 25 

Dvorak Romance in F-minor, Op. 11 

Lalo Symphonie Espagnole, Op. 21 

Mendelssohn Concerto in E-minor, Op. 64 

Prokofieff Concerto in D-Major, No. 1, Op. 19 

Prokofieff Concerto in G-minor, No. 2, Op. 63 

Ravel Tzigane 
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Saint-Saens Concerto in B-minor, No. 3, Op. 61 

Saint-Saens Havanaise, Op. 83 

Sarasate Zigeunerweison, Op. 20 

Spohr Concerto in A-minor, No. 8 

Wieniawski Concerto in D-minor, No. 2, op. 22 

Berg Concerto 

Penderecki Concerto 

 

Level 9 
 

Beethoven Concerto in D-Major, Op. 61 

Brahms Concerto in D-Major, Op. 77 

Brahms Double Concerto in A-minor, Op. 102, for Vln & Cello 

Dvorak Concerto in A-minor, Op. 53 

Glazunov Concerto in A-minor, Op. 82 

Goldmark Concerto, Op. 28 

Nielsen Concerto, Op. 33 

Saint-Saens Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28 

Sarasate Carmen Fantasy, Op. 25 

Sibelius Concerto in D-minor, Op. 47 

Stravinsky Concerto in D-Major 

Tchaikovsky Concerto in D-Major, Op. 35 

Vieuxtemps Concerto in D-minor, No. 4, Op. 31 

Vieuxtemps Concerto in A-minor, No. 5, Op. 37 

Szymanowski Concerto No. 1 

Szymanowski Concerto No. 2 

 

Level 10 
 

Paganini Concerto in D-Major, No. 1, Op. 6 

Paganini Concerto in B-minor, No. 2, Op. 7 

Wieniawski Concerto in f-sharp-minor, No. 1, Op. 14 

Bartok Concerto No. 2 

 

 

 


