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RESUMO 

 

 

 Este artigo realizou uma revisão bibliográfica a respeito do condicionamento físico do violi-

nista de orquestra, abrangendo questões diversas como o uso do corpo na performance, doenças 

musculoesqueléticas, sintomas decorrentes da prática musical e alongamentos. O violinista de 

orquestra geralmente é exposto a várias horas de estudo, ensaios e concertos a fim de alcançar 

um nível técnico satisfatório. Neste contexto podem surgir eventuais queixas e lesões muscu-

loesqueléticas, quando o corpo não é utilizado na performance adequadamente. A pesquisa ave-

riguou que são inúmeras as causas que podem provocar doenças ocupacionais em violinistas, 

desde questões relacionadas a uma má postura a outras de caráter estruturais presentes no am-

biente de ensaios e concertos. Notamos que as iniciativas para tornar esta problemática mais 

conhecida e relevante no meio musical ainda não são suficientes para uma maior conscientiza-

ção a respeito do assunto. Esperamos que esta pesquisa contribua para um maior despertamento 

e estímulo entre violinistas e pesquisadores interessados no assunto. 

 

Palavras-chave: violinista, uso do corpo, orquestra, alongamento 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso corpo pode ser um importante recurso na construção da performance, desde que 

operado adequadamente. Em contrapartida se não for utilizado de forma correta, ou seja, em 

função da performance, pode expor os performers a incômodos e transtornos que podem pro-

vocar doenças musculoesqueléticas. Se bem utilizado pode, inclusive, auxiliar na construção 

expressiva de determinada obra, conforme aponta Mello (2014) citando Zavala (2012). 

Em síntese, o uso do corpo de forma adequada é fundamental para que uma performance 

seja satisfatória. No caso do violinista, ele precisa segurar o instrumento e se atentar para uma 

série de detalhes na sua postura, desde a utilização correta dos ombros, braços, punhos, 

cotovelos, cervical, entre outros. O violinista que toca em orquestra ainda precisa lidar com as 

condições dos locais de ensaio, sejam elas adequadas ou não, além das inúmeras horas de ensaio, 

concertos e muitas repetições ocorrentes no decorrer da prática na busca pela excelência. Neste 

sentido, Moura, Fontes e Fukujima (2000) também observam a necessidade de atividades que 

requerem muitas repetições para que se obtenha um bom desempenho, mas alertam para a 

realização destas atividades de forma inadequada, com posturas erradas e que ultrapassam os 

limites fisiológicos, podendo levar o instrumentista a dores, e eventuais doenças, entre outros 

problemas ligados ao condicionamento físico. Tomaremos a expressão condicionamento físico 

como sendo a capacidade necessária e o conjunto de cuidados que o violinista necessita para 

executar suas atividades musicais com equilíbrio, relaxamento, agilidade e bem estar. 

Autores como Dimatos (2007) observam que atividades corporais com movimentos 

repetitivos e rápidos, geralmente exigem mais esforço de regiões corporais como pescoço e 

membros superiores. Uma sequência destas atividades sem intervalos para descanso podem 

promover alterações fisiológicas em nervos, articulações, entre outros, expondo o indivíduo a 

dores, incômodos, podendo levá-lo a quadros de doenças como tendinite e L.E.R/D.O.R.T. 

Neste contexto, os violinistas certamente situam-se em um dos grupos de maior risco por 

necessitarem desenvolver mais movimentos corporais em relação a outros instrumentos, além 

da inevitabilidade de segurar e apoiar o instrumento sobre o próprio corpo. 

 A sustentação do violino por um longo período de tempo em ensaios ou concertos exige 

um esforço acentuado do músico, podendo causar problemas ou tensões na região do pescoço 

e ombros, além de desequilíbrios musculares provocados por uma postura inadequada, 

conforme relata Alves (2008) citando Dawson (2002). 

Costa e Abrahão (2004 apud Teixeira, 2011) observam que além das demandas físicas, 

o violinista também precisa estar atento a questões de ordem psíquica, como a capacidade de 
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memorização de informações, concentração, musicalidade, disciplina requerida no ambiente 

orquestral, destreza para a tomada rápida de decisões, entre outras, de maneira que muitos 

problemas físicos, motores e psíquico estão relacionados de alguma forma com o ambiente de 

ensaios e concertos de uma orquestra e a necessidade de muito tempo para a prática. 

Em uma orquestra profissional é comum o nível do repertorio exigir um minucioso 

preparo técnico do violinista levando-o a estudar por várias horas na mesma posição, tornando-

se vulnerável ao surgimento de lesões musculoesqueléticas. Lima (2007 apud Alves, 2008) fez 

um estudo com dois violinistas de orquestra e sua pesquisa apontou alguns fatores que podem 

desenvolver problemas físicos, por exemplo, o uso corporal inapropriado na prática orquestral 

e o repertório acima das condições técnica do musicista.  

O acometimento de lesões pode comprometer a performance do violinista e 

consequentemente sua carreira, sendo de suma importância que antes, durante e após a prática 

o violinista faça alongamentos/aquecimentos, para fortalecer a musculatura do corpo, afim de 

adquirir maior resistência durante a prática musical e, consequentemente, sua musculatura 

possa suportar os movimentos do corpo (RAY; ANDREOLA, 2005). 

Em linhas gerais, nota-se uma intrínseca relação entre o uso do corpo, enfermidades 

ocupacionais, o violinista atuante em orquestra e a necessidade de alongamentos para a prática 

musical. Neste sentido, surge a problemática principal deste artigo: Uma revisão bibliográfica 

sobre o condicionamento físico do violinista poderia contribuir para um maior despertamento 

em relação as necessidades de prevenção? 

A vista disto, este artigo objetiva realizar uma revisão bibliográfica a respeito do 

condicionamento físico do violinista de orquestra, abrangendo questões diversas como o uso 

do corpo na performance, doenças musculoesqueléticas, sintomas decorrentes da prática 

musical e alongamentos.  

Aspectos do condicionamento físico do músico têm sido amplamente debatidos, porém, 

ainda há uma grande desinformação entre violinistas que atuam em orquestra quanto a doenças, 

sintomas, prevenção, informações concernentes a postura, material adequado para compor o 

ambiente de ensaio, entre outras. Desta forma justifica-se a elaboração deste artigo pela 

necessidade de maior visibilidade por parte dos violinistas em relação a esta problemática. 
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1 O CORPO NA PERFORMANCE MUSICAL  

 

  A formação de um instrumentista é marcada pela constante busca de aprendizado e 

aprimoramento técnico, desta forma é necessário haver bastante cautela para não submeter o 

corpo a uma condição exaustiva em função do fazer musical, ignorando aspectos físicos, 

cognitivos e mentais (PATRÍCIA PEDERIVA, 2004). Sabe-se que o corpo do performer pode 

colaborar para a construção da performance musical, podendo ser um recurso auxiliar ou 

causador de incômodos e transtornos musculoesqueléticos. 

No caso do violinista, ele precisa segurar o instrumento e os únicos pontos de apoio 

existentes estão no próprio corpo. O instrumento deve ser segurado/apoiado em cima da 

clavícula esquerda com um apoio suave no ombro. Conable (2000) citado por Freitas, Chiarelli 

e Marques (2010) afirma ter quatro pontos para apoio do violino no nosso corpo: a clavícula, a 

cabeça, o braço esquerdo e o braço direito que segura o arco responsável pela produção do som. 

Parte do queixo esquerdo oferece o suporte para segurarmos o violino, exercendo uma pressão 

na junta da mandíbula esquerda enquanto o queixo descansa em cima da queixeira, fazendo 

assim com que haja uma compressão da mandíbula direita, conforme relata Anna Maria 

Dimatos (2007). 

Neste sentido, o violinista de orquestra necessita adaptar seu corpo a posição sentada 

requerida no ambiente de ensaios, a fim de obter uma boa postura, desta forma, ele necessita 

fazer atenção a inúmeros fatores ligados a forma adequada de se utilizar o corpo na prática do 

instrumento, conforme enumerados a seguir (TEIXEIRA et. al., 2015): 

 

1. Articulação do ombro direito apenas para trocas de cordas. 

2. Flexão e extensão necessária do cotovelo direito para a movimentação do arco sem a ajuda 

do ombro. 

3. Para melhor ajuste e suporte do instrumento é necessária uma leve rotação cervical, porém 

sem exageros. 

4. Não deixar a voluta demasiadamente alta ou inclinada, mas horizontal em relação ao rosto. 

5. “Cervical, tórax, lombar: curvaturas naturais da coluna vertebral devem ser preservadas, 

assim como o apoio sobre a cadeira deve ser nos ísquios’’ (IDEM, p. 46 e 47). 

6. O arco deve estar paralelo ao cavalete e perpendicular em relação as cordas. 

7. Observação dos movimentos de rotação e elevação do ombro direito. 

8. Posicionamento adequado da mão direita em relação ao arco, tanto nas regiões do meio, ponta 
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e talão. 

9. Joelhos devidamente flexionados durante a prática musical. 

10. Pés corretamente apoiados no solo. 

Há de se destacar também, que no ambiente de orquestra o corpo é submetido a várias 

horas de ensaios e concertos, bem como a inúmeras repetições requeridas durante os ensaios na 

busca por um nível técnico-musical satisfatório. Neste sentido Moura, Fontes e Fukujima (2000) 

observam que atividades repetitivas e rotineiras são necessárias para que os músicos obtenham 

bons desempenhos técnico, mas se conduzidas de forma incorreta, podem ser prejudiciais ao 

organismo, podendo exceder o limiar de tolerância fisiológica devido as posturas viciosas e 

inadequadas ultrapassando os limites de flexibilidade das estruturas anatômicas e fisiológicas. 

Neste contexto de super uso do corpo de forma inadequada e insistente tem surgido cada vez 

mais entre os instrumentistas, queixas de dores e doenças musculoesqueléticas relacionadas a 

pratica musical, conforme discutiremos a seguir.   
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2 DOENÇAS MUSCOESQUELÉTICAS E SINTOMAS DECORRENTES DA PRÁTICA 

MUSICAL 

 

Para que um músico alcance um nível considerado satisfatório na performance, sua 

rotina diária é composta por várias horas de estudo, podendo expor o corpo a lesões 

musculoesqueléticas que podem estar ligadas a questões como a flexão da cabeça, ombro, 

antebraço e mãos. As exigências físicas no cotidiano do músico, podem levar o uso do corpo a 

seu limite fisiológico causando, inclusive, problemas de ordens musculares e esqueléticas 

associados a debilidade e incapacidade ocupacional. O estudo do instrumentista se conduzido 

em excesso, isto é, em grandes quantidades e sem pausas para relaxamento, pode provocar 

lesões, principalmente em estudantes, pois, o aluno se preocupa de tal forma com o resultado 

sonoro a ser obtido que acaba deixando as margens uma preocupação com sua condição física 

(CAROLINE ALVES, 2012).  

Moura, Fontes e Fukujima (2000) observam que na comunidade musical há uma 

desinformação ou desorientação sobre a importância e funcionamento do corpo durante a 

performance. Citam ainda que são raras as escolas de música que oferecem algum 

conhecimento relacionado as estruturas corporais envolvidas no ato de tocar um instrumento, 

bem como a possíveis problemas que podem interferir na atuação do músico. 

Segundo Coury et al. (2001 apud Dimatos 2007) atividades que o ser humano 

desempenha por muito tempo na mesma posição, através de movimentos rápidos e repetitivos, 

tendem a exigir intensas atividades das articulações do pescoço e membros superiores. A 

execução dessas atividades sem um período de descanso podem estimular doenças 

musculoesqueléticas que são caracterizadas por alteração funcional e estrutural de músculos, 

nervos, tendões, ligamentos e outras estruturas que podem resultar em dores ou tensões. Quanto 

aos problemas musculoesqueléticos mais comuns que afetam músicos, destacamos: 

L.E.R1 /D.O.R.T, tendinite2 , disfunção craniomandibular e síndrome dos nervos periféricos3 . 

Estas doenças provocam lesões que geralmente afetam pescoço, costas e extremidades 

corporais superiores, conforme aponta Dimatos (2007). 

No caso do violinista, a forma inadequada de segurar o instrumento pode gerar estresse 

                                                 
1 O termo L.E.R significa Lesão por Esforço Repetitivo e é provocada por movimentos repetitivos e contínuos de 

determinada parte do corpo.   
2 Tendinite é a inflamação de tendões que ligam os músculos e ossos, e geralmente ocasiona dor ou inchaço no 

local.  
3 Síndrome dos nervos periféricos ou Neuropatia periférica são danos no sistema nervoso periférico, ou seja, uma 

múltipla rede de nervos que enviam informações do encéfalo e medula para o restante do corpo.  
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muscular e levar aos sintomas das referidas doenças aqui citadas e outras mais. Há de se destacar 

que o violinista compõe o grupo de instrumentistas que mais necessitam do corpo para segurar 

e apoiar o instrumento confortavelmente, portanto, ele necessita desempenhar mais 

movimentos corporais em relação a outros instrumentos. 

O musicista em seu estudo diário combina uma série de movimentos rápidos e 

repetitivos que requerem esforço dos músculos, ligamentos e ossos, portanto, o músico       

expõe-se a riscos de desenvolver problemas de saúde devido as exigências corporais necessárias 

para a prática musical. Desta forma, autores como Edson de Andrade e João Gabriel Fonseca 

(2000), tem a associado a atividade do músico com a de atletas, encontrando, inclusive, 

semelhanças quanto a prática, performance pública, doenças, entre outros. Entre os aspectos 

comuns as práticas musicais e esportivas observadas pelos autores, destacamos que ''ambas 

envolvem um treinamento muscular, que inclui longas horas diárias de prática visando, em geral, 

uma apresentação pública onde o músico ou atleta deverá demonstrar habilidade e eficiência'' 

(IDEM, p. 120). Nota-se a partir dos autores citados, que a prática musical é um fazer que 

ultrapassa o simples uso e movimento das mãos e dedos, mas exige do instrumentista a atividade 

de muitas partes do corpo simultaneamente, como costa, quadris, tronco entre outros. 

Para o músico alcançar um alto nível de performance, ele se dedica regularmente a 

várias horas de estudo diário, expondo seu corpo a posições prolongadas do ombro, antebraço 

e mãos, além de flexões continuadas da cabeça por longos períodos, tornando-se vulnerável ao 

surgimento de lesões musculoesqueléticas e eventuais doenças citadas anteriormente. Esta 

condição tem levado inúmeros musicistas a procurarem por clinicas de tratamento conforme 

aponta o levantamento de campo realizado por Claudia Mazzoni et al. (2006). No questionário 

aplicado pelos pesquisadores, 48,30% dos instrumentistas eram violinistas, alguns deles 

pertencentes a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. A pesquisa observou que a maioria dos 

músicos tinha uma carga horária média de 30 horas semanais e boa parte apresentava algum 

tipo de queixa, conforme a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 
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PORCENTAGEM DE 

ENTREVISTADOS 

QUEIXAS APRESENTADAS PELOS  

ENTREVISTADOS 

93% Dor durante ou após a prática do instrumento 

24% Dor diariamente 

48,3% Dor moderada 

41,4% Dor leve 

11% Formigamento enquanto praticavam ou estudavam 

8% Dormência 

22% Tensões musculares 

59% Dores musculares 

Fonte: Claudia Mazzoni et al. (2006) 

 

A região corporal mais acometida por problemas musculoesqueléticos apresentados 

pelos músicos foi o pulso/mão. Se considerarmos que pulsos e mãos são algumas das partes do 

corpo mais utilizadas por violinistas, consequentemente elas tornam-se algumas das regiões 

mais afetadas por doenças, pois o violinista necessita das mãos, punhos e braços para segurar o 

violino e o arco, desta forma o uso excessivo e sem prevenção destes membros os expõe a 

enfermidades:  

 

Nos instrumentistas de cordas, ambas as mãos podem ser afetadas pela síndrome de 

uso excessivo, porém os flexores e extensores da mão direita são utilizados para 

controlar o arco. Os músculos que seguram a mão esquerda em desvio ulnar [nervo], 

bem como aqueles que cobrem os dedos, também são frequentemente afetados. O 

pescoço e os ombros podem apresentar os sintomas por causa da posição prolongada 

e fora do comum da cabeça e do pescoço, utilizados como apoio para segurar o violino. 

(DIMATOS, 2007, p.29) 

 

De acordo com Lerdeman (1996) citado por Dimatos (2007), dores nos ombros têm se 

tornando um sintoma habitual entre os musicistas. Nos instrumentistas de cordas as dores são 

detectadas de formas similares no ombro esquerdo e direito, pois é comum violinistas 

levantarem levemente os ombros na hora de tocar, expondo a tensões tanto o ombro esquerdo 

– onde está apoiada a espaleira – como o direito onde está o arco. O autor ainda afirma que o 

tamanho do instrumento pode colaborar para o aparecimento da dor, por exemplo, um violista 

pode estar mais vulnerável a sentir dores do que um violinista pelo fato do tamanho do 

instrumento.   

Segundo Freitas (2010) a pressão que os violinistas fazem no queixo e ombro esquerdo 
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para manterem o posicionamento do instrumento requer uma atividade muscular e 

craniocervical que se prolongado por muito tempo, pode ultrapassar o limite da função 

fisiológica normal, podendo gerar uma patologia craniocervical4 e temporomandibular5.  

Sobre a incidência de dores na prática dos instrumentistas de cordas, Alves (2008) 

citando Davies e Mangio (2002) informa: 

 

Instrumentistas de cordas são significativamente mais passíveis de terem dores e 

sintomas frequentes e severos durante sua vida de performance [...]. Muitos estudos 

têm indicado que o instrumento praticado é um dos fatores mais importantes, 

causadores dos sintomas e dores musculoesqueléticas, com os instrumentistas de 

corda geralmente na mais alta taxa dos sintomas. […] Instrumentistas de cordas foram 

significativamente mais propensos a terem sintomas de dor severa durante todo o seu 

tempo de performance. Mais um detalhe é que instrumentistas de corda tendem a 

iniciar no instrumento muito cedo (DAVIES; MANGIO, 2002, p. 155-168 apud 

ALVES, 2008, p.35). 

 

Nota-se o quanto é comum a incidência de dores nas costas, mandíbula, pescoço, ombro 

e mãos associados a distúrbios musculares ou nervosos em instrumentistas de cordas, bem como 

suas causas ligadas a repetitividade, má postura e estresse causado pelo prolongado tempo de 

estudo. Para Clarissa Teixeira (2008), problemas musculares e nervosos podem também estar 

relacionados a outras causas: 

 

As demandas profissionais podem estar relacionadas ao contexto produtivo em que o 

músico se encontra, tais como aspectos da organização do trabalho, das exigências de 

produtividade e de cognição (disciplina, memorização, concentração, raciocínio, 

percepção criatividade, rápidas tomadas de decisões, musicalidade, além da expressão 

corporal), aos exercícios psicomotores complexos e à discriminação auditiva apurada 

(TEIXEIRA et. al., 2008, p.21). 

 

São muitos os requisitos para que um instrumentista cumpra suas demandas 

profissionais. Em uma única atividade musical podem estar reunidas exigências de ordem física, 

motora e psíquica. A produtividade do instrumentista está também diretamente ligada ao seu 

bem-estar, que muita das vezes depende da estrutura física organizacional do ambiente onde ele 

desempenhará sua função. 

Além de muitas horas de estudo e trabalho, outra questão que também justifica a 

exposição do naipe de cordas a esta problemática, são as atividades em orquestra que tem sido 

                                                 
4 A Junção Craniocervical é um osso que forma a base do crânio e as duas primeiras vertebras da coluna. As 

doenças relacionadas a essa junção podem estar presentes no nascimento ou resultantes de lesões.  
5  A articulação temporomandibular (ATM) está localizada em frente a parte inferior da orelha e permite a 

movimentação da mandíbula da parte inferior. O deslocamento acontece quando o côndilo – parte localizada no 

limite do osso mandibular – se move de sobremaneira e não consegue voltar ao seu lugar. 
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associadas ao surgimento de enfermidades de ordens musculoesqueléticas e levado inúmeros 

musicistas a procurarem por clinicas de tratamento, conforme cita Mazzoni et al. (2006). 

Analisando os dados levantados pelos pesquisadores notamos que a maioria dos músicos 

entrevistados relataram sentir algum tipo de desconforto durante ou após a prática musical e 

grande parte da carga horária dos músicos entrevistados era cumprida em ensaios e concertos 

de orquestras. Neste contexto surge o naipe de violinos da orquestra, como sendo, 

provavelmente, um dos mais exigidos em relação as dificuldades técnicas das partituras, além 

da sua presença quase indispensável no corpo orquestral, participando de quase todos os 

concertos. 
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3 ASPECTOS DA PRÁTICA MUSICAL DO VIOLINISTA EM ORQUESTRA 

 

Dedicação e disciplina são requisitos indispensáveis para um músico que deseja tocar 

em orquestra, pois é necessário muito tempo dedicado a ensaios e estudo individual para se 

atingir um bom nível de aprimoramento. Destacamos também os elevados níveis de estresse 

físico e psíquico que podem acometer músicos de orquestra, tornando-os vulneráveis a lesões, 

doenças musculoesqueléticas e psíquicas. A hierarquia existente dentro da orquestra, onde todos 

os naipes têm chefes responsáveis por liderar a prática daquele determinado grupo e um maestro 

conduzindo toda a orquestra, requerem também do instrumentista uma condição de disciplina 

e submissão em relação ao chefe de naipe e o condutor, que pode também ser uma causa de 

estresse físico e psíquico no ambiente de orquestra conforme discorreremos adiante. 

 Os instrumentistas de cordas em especial os violinistas e violistas são mais suscetíveis 

à ocorrência de tensões ou doenças musculoesqueléticas. Um fator a ser destacado é a postura 

assimétrica, principalmente em relação aos braços que necessitam ficar em posição pouco 

ergonômica, ou seja, suspensos e sem apoios no corpo. No caso dos violinistas que tocam em 

orquestra, outra questão relevante é a necessidade de tocar o instrumento sentado no ambiente 

de ensaios e concertos.  

Segundo Andrade e Fonseca (2000), a estrutura do instrumento e a forma não muito 

usual de segurá-lo também pode favorecer a ocorrência de tensões excessivas durante a 

execução do instrumento, principalmente pelo fato do violinista não poder apoia-lo no chão. 

Desta forma, o violinista mantém o instrumento apoiado e seguro no seu próprio corpo durante 

todo o tempo. Pelo fato do violinista na maioria das vezes tocar sentado em orquestra e 

geralmente com uma estante não regulada adequadamente, torna-se um alvo em potencial para 

desenvolver problemas de ordem física, pois uma estante sem a regulagem adequada pode fazer, 

por exemplo, com que um violinista toque com o instrumento mais baixo ou mais alto em 

relação a mesma, podendo causar um desalinhamento na assimetria exigida para uma boa 

postura. 

A sustentação do violino de forma prolongada em ensaios e concertos, também pode ser 

uma das causas de problemas físicos ocorrentes. Okner et al. (1997 apud Alves, 2008) afirma 

que a sustentação do violino e a contínua movimentação dos braços exige um esforço mais 

acentuado por parte do musicista. Sobre o apoio do violino no corpo por muito tempo, Dawson 

(2002) citado por Alves (2008) observa que pode provocar problemas na região do pescoço, e 
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ombros. Nota-se que sustentar o violino por muito tempo é também um fator em potencial que 

pode favorecer a ocorrência de tensões musculoesqueléticas em violinistas de orquestra, além 

de posturas inadequadas que também podem provocar desequilíbrios musculares. Carolina 

Alves (2008) discutindo Mc Cullough (1996) associa a postura assimétrica do violinista com a: 

 

[...] colocação do instrumento no lado esquerdo do corpo. Richard Norris, um médico 

escrevendo sobre lesões em músicos, diz: depois de meses e anos, uma postura 

assimétrica como essa pode resultar no desequilíbrio muscular, com os músculos do 

lado esquerdo se tornando mais curtos e fortes do que os da direita. Desequilíbrio 

muscular pode causar disfunção nas articulações e outras coisas mais. (ALVES, 2008, 

p.35) 

 

 Em uma orquestra profissional muita das vezes a dificuldade do repertório exige uma 

preparação técnica onde o violinista necessita praticar por horas com o instrumento na mesma 

posição, expondo-se ao desencadeamento de tensões musculoesqueléticas. Lima (2007 apud 

Alves, 2008) fez um estudo com dois violinistas em Belo Horizonte e cita fatores que podem 

desenvolver problemas físicos: o repertório acima das condições técnicas do musicista e o uso 

inadequado do corpo durante a performance. Petrus e Echternacht (2004) relatam que o uso 

corporal inapropriado na prática orquestral pode estar ligado também a utilização de cadeiras 

impróprias, estantes limitadas quanto a regulagem, entre outros, conforme verificaremos a 

seguir.   

Em 2004 as pesquisadoras Ângela Petrus e Eliza Echternacht, realizaram um estudo 

com dois violinistas da Orquestra Sinfônica Estadual de Minas Gerais. Os instrumentistas foram 

observados durante três ensaios relacionados a preparação de uma Ópera, sendo que o objetivo 

da observação foi a interface dos músicos com o maestro e a obra ensaiada. Petrus e Echternacht 

(2004) relatam que o local de trabalho – sala de ensaio – continha cadeiras rígidas e estantes de 

madeiras e a carga horária de trabalho dos músicos era de 15 horas semanais. O salário na época 

da pesquisa foi considerado pelas autoras como um dos mais baixos dentre as orquestras do 

país, o que levava a maioria dos músicos da orquestra a procurarem uma complementação de 

renda através da performance em casamentos, apresentações em eventos, entre outros.  

Nota-se que esta necessidade de complementação levava os musicistas a uma exposição 

ocupacional ainda maior em relação a prática do instrumento, principalmente se considerarmos 

que a prática orquestral já exigia deles uma dedicação de 15 horas semanais. As autoras 

nomearam os violinistas de A e B e ambos possuíam quinze anos de experiência em orquestra 

e formação musical acadêmica incompleta.  Os dois violinistas, como a maioria dos 

instrumentistas da orquestra, também se apresentavam em eventos, casamentos e gravações.  
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Petrus e Echternacht (2004) citam que durante os ensaios o maestro exigia uma 

qualidade musical da orquestra segundo as suas orientações demonstradas através de gestos, 

solfejos, entre outros. Observaram também que durante o ensaio de determinado trecho, os 

violinistas não conseguiram obter a sonoridade e clareza exigido pelo condutor. Neste contexto 

o maestro repetiu o mesmo trecho várias vezes e as pesquisadoras notaram que esta atitude 

irritava os músicos. As autoras transcreveram uma parte da fala do maestro enquanto repetia a 

passagem: 

 

[....] Eu não posso perder tempo falando a mesma coisa. Número 19, por favor, 

escrevam pianíssimo. Pela terceira e última vez, hein! [....] Tá muito longe de ficar 

bom. Todo mundo estude mais. Não me faça a indelicadeza de expor ninguém; pois 

eu vejo quem está tocando. [....] Pela primeira vez conseguimos fazer no tempo certo. 

Mas a dinâmica está absurdamente forte. Ou a gente faz isso pianíssimo ou não sai. 

(PETRUS; ECHTERNACHT, 2004, p. 34) 

 

 

As autoras relataram haver um clima de tensão criada entre os músicos por não 

conseguirem atingir o resultado esperado pelo maestro. As ações dos dois violinistas foram 

observadas neste momento, sendo que o violinista A firmava os olhos na partitura e nas 

indicações do maestro na tentativa de acertar a execução. Sobre o trecho que o maestro repetia 

o violinista A relata: 

 

 [...] aquele trecho é difícil, pois exige movimentos muito rápidos e suaves, quando o 

maestro pedia para repetir, eu queria acertar. Mas é necessário aprender a conviver o 

máximo com o erro, acredito que a falha é passível de acontecer, ela só não deve ser 

por incapacidade [...], mas quando erro eu me irrito, fico com a musculatura tensa, as 

vezes paro de tocar e pego o compasso seguinte para não atrapalhar o colega 

(PETRUS; ECHTERNACHT, 2004, p.4). 

 

Observa-se que a tensão causada na relação entre o maestro e os músicos, influenciou 

diretamente no surgimento de estresse muscular em um dos violinistas. Certamente, esta 

problemática contribuiu também para o seu baixo desempenho no ensaio, pois determinados 

aspectos técnicos característicos do violino como mudanças de posição, golpes de arco, vibrato 

entre outros tão comuns em partituras escritas para orquestra, exigem, sobretudo, que o 

instrumentista esteja com a musculatura relaxada para desempenha-los de forma satisfatória. 

Já o violinista B parou de tocar e, consequentemente, não conseguiu executar o trecho 

solicitado pelo maestro, passando a reparar na partitura de forma meticulosa e identificando o 

que estava causando o problema: 

 

[...] quando tudo começou a desandar e ficou aquela repetição exaustiva, fiquei 



15 

 

 

 

prestando mais atenção nos segundos violinos tocando, pois naquele trecho também 

estavam tocando os cellos e a violas, assim tentei identificar o que estava 

acontecendo... por isso parei de tocar e segui a partitura ouvindo o fio melódico. 

Observei uma arcada, que parecia ser o problema, comentei com outros colegas que 

confirmaram minhas suspeitas e avisei para a colega solicitar o chefe de naipe para 

modificar. A cooperação dinamiza o nosso trabalho (PETRUS; ECHTERNACH, 2004, 

p. 34). 

 

O problema apresentado era causado por uma indicação de arcada na partitura, de 

forma que o ensaio prosseguiu normalmente após a solução do chefe de naipe. Nota-se que 

eram feitas repetições exaustivas pelo maestro em torno de um problema que, naquele momento, 

não estava ligado a questões técnicas de execução. Este é um exemplo de tensões e estresse 

provocados por situações alheias a qualidade da execução. 

 As autoras informaram que durante as atividades musicais cotidianas, manifestaram 

no violinista A sintomas de desgaste físico que não estavam relacionados a musculatura corporal, 

mas ligados a rigidez facial:  

 

[...] O comando visual estimula todas as outras células do corpo e as funções de 

movimentos vão sendo acionados de forma sinérgica [...], o cansaço mental é grande 

[...], depois de cada apresentação da ópera, meus músculos faciais estavam meio 

paralisados de tanta tensão e sentia uma irritação na garganta, não conseguia dormir 

direito [...], o nosso estresse vai muito além do momento. (PETRUS; 

ECHTERNACHT, 2004, p. 35). 

 

Ambos os violinistas apresentaram desgaste físico relacionado a musculatura corporal, 

ocasionadas pelos movimentos motores, provocando dores nas costas e nos braços, conforme o 

relato do violinista B: “[...] quando a gente toca muito, claro que a gente fica arrebentado. 

Depois de uma ópera como esta o corpo sente os reflexos, mas nada que um bom descanso não 

resolva’’ (IDEM, p. 35). 

Estes desgastes físicos provocados em músicos de orquestra, também foram 

identificados por pesquisa realizada em 2000 por Clarisse S. Teixeira et al., onde estiveram 

envolvidos 11 músicos de uma orquestra semiprofissional da região Sul do Brasil, sendo 04 

violistas e 07 violinistas. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário para identificar 

dores/desconfortos em algumas partes do corpo. O questionário foi associado as práticas 

instrumentais de músicos de orquestra, contendo 05 alternativas para possíveis respostas: sem 

desconforto, desconforto leve, considerável/frequente, intenso e continuo. Durante a coleta de 

dados foram observados nas posturas dos músicos envolvidos os seguintes aspectos: 

posicionamento do membro superior direito, da cabeça, do arco, do membro superior esquerdo, 

do tronco e o posicionamento do instrumento. Os resultados obtidos apontaram para problemas 

provocados por má postura em todas as regiões corporais citadas acima, sendo que 72,73% dos 



16 

 

 

 

instrumentistas encontravam com angulações de flexão indevida, 81,82% com hipercifose 

cervical – corcundez –, 54,55% com rotação interna do ombro esquerdo e 63,64% com o punho 

direito rígido. A imagem abaixo mostra a porcentagem das queixas musculoesqueléticas 

descritas pelos músicos por regiões do corpo: 

 

Figura 1: Porcentagem das queixas musculoesqueléticas relatadas  

pelos músicos em cada região corporal  

Fonte: Teixeira et al., 2015, p. 4) 

 

Nota-se que as regiões mais afetadas foram as superiores onde geralmente o violino 

fica apoiado. Um fator importante revelado pela figura é a ausência de queixas de ordens 

musculoesqueléticas nas partes inferiores do corpo que, no caso do violinista de orquestra, 

ficam apoiadas na cadeira praticamente o tempo todo. Em contrapartida há uma predominância 

de queixas em violinistas e violistas em regiões como pescoço, ombros direito e esquerdo, 

braços direito e esquerdo e em ambas as mãos e punhos.  

Alves (2008) relata que tem sido grande o número de violinistas que buscam por 

tratamento de problemas físicos. Normalmente, muitos apresentam queixas graves e em muitos 

casos, o violinista é impedido de realizar a atividade musical por períodos de tempo.  

 

 

Músicos com condições relacionadas a sobrecarga de uso da mão continuam a 

aparecer nos consultórios dos profissionais, em cujo grupo de clientes estão incluídos 

músicos da performance. Estatísticas mostram que o típico paciente pode ser uma 

pianista ou um instrumentista de corda, normalmente na segunda ou terceira década 
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da vida, a quem foi dado diagnóstico de lesão no antebraço ou nos músculos das mãos 

como resultado de sua atividade musical. (DAWSON, 2002, p. 2 apud ALVES, 2008, 

p. 21) 

 

Outro fator que pode provocar sobrecarga muscular nos violinistas é quando 

determinado repertório orquestral apresenta maiores desafios técnicos. Normalmente, neste 

caso o instrumentista necessita estudar por mais tempo, bem como dedicar maior esforço físico 

para estudar as arcadas, preparar os dedilhados, dinâmicas, articulações, entre outros.  

Em muitas orquestras, a quantidade de músicos em comparado com as horas de trabalho 

geralmente é incompatível. Este também pode ser um fator de risco para o surgimento de 

queixas musculares e problemas de licenças e afastamentos do ambiente de trabalho. No caso 

do violinista, há de se destacar que ele faz parte de um dos naipes mais exigidos da orquestra, 

tocando praticamente todos os repertórios e em boa parte das obras executadas – o repertório 

orquestral exige que o violinista toque determinada obra quase de forma integral, isto é, com 

poucas pausas para respiração e relaxamento. Muitas orquestras não dispõem de material 

humano necessário para que seja feito um revezamento entre os músicos, principalmente quanto 

ao naipe das cordas.   

Nossa intenção não é criticar orquestras que detém pouco material humano e muito 

menos seus repertórios. Não pretendemos também buscar explicações do porque determinadas 

orquestras tem no seu quadro de músicos uma quantidade menor de violinistas necessária para 

se tocar certos repertórios, principalmente oriundos do romantismo e modernismo. 

Pretendemos apenas mostrar a importância de ter a quantidade necessária de músicos em 

comparado com o grau de exigência dos repertórios adotados. 

Tivemos acesso a informações concernentes ao quadro de músicos de algumas 

orquestras brasileiras, europeias e norte americanas. Um dos critérios para a escolha das 

orquestras que serão citadas a seguir foi o repertório, ou seja, prezamos por escolher conjuntos 

orquestrais que tocam principalmente repertórios do período romântico e moderno, tais como 

grandes sinfonias, poemas sinfônicos, grandes concertos para solistas, aberturas sinfônicas, etc. 

Demonstraremos a seguir um pequeno quadro contendo a quantidade de violinistas de algumas 

orquestras e a quantidade de concertos previstos para 2018 e, no caso de duas orquestras, 

referentes a temporada de 2017. 

  

 

Tabela 2 
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ORQUESTRAS 1° VIOL. 2° VIOL. QUANT. 

DE VIOL. 

QUANT. DE 

CONCERTOS 

Orq. Sinf. do Estado de São Paulo 16 14 30 126 

Orq. Filarmônica de Minas Gerais 12 11 23 65 

Orquestra Sinfônica de Goiânia 12 11 23 34 

Philadelphia Ochestra 16 13 29 140 

Orquestra Filarmônica de Goiás 8 7 15 39 

Orquestra Sinfônica de Boston 16 15 31 94 

Orq. Filarmônica de Buenos Aires 18 15 33 56 

Orquestra Filarmônica de Berlin 22 21 43 127 

Royal Concertgebow Orchestra 20 17 37 138 

Fonte: Vide nota6 de rodapé 

 

Nota-se que a quantidade de violinistas varia bastante de uma orquestra para outra e o 

revezamento entre violinistas é tão necessário como acontece no naipe de sopros de uma 

orquestra, principalmente se levarmos em consideração a dificuldade das partes que os 

violinistas tocam, a exigência da sua presença em quase todos os programas e a necessidade 

deste naipe tocar quase que uma obra inteira, isto é, com poucas pausas e contagens de 

compassos em branco. No quadro expositivo acima, podemos notar certa coerência em relação 

a quantidade de violinistas e a de concertos, onde, as orquestras que possuem mais material 

humano tocam mais concertos, as que tem uma quantidade menor, consequentemente trabalham 

menos.  

Apesar de toda esta problemática envolvendo as questões físicas do violinista de 

orquestra, muitos instrumentistas não dispõem de profissionais de saúde preparados para 

acompanhar sua rotina de atuação. Uma grande maioria dos músicos não desfruta de 

acompanhamento regular preventivo em relação ao atleta, geralmente o instrumentista procura 

ajuda médica quando algum problema de ordem física, muscular ou esquelética já está 

instaurado e em avançado estágio.  

A necessidade de um cuidado físico para que o corpo enfrente longas horas de ensaios 

                                                 
6 Boa parte das informações postas na tabela 1 foram extraídas dos sites das orquestras selecionadas – vide 

bibliografia. No caso das Orquestras Sinfônica de Goiânia e Filarmônica de Goiás, as informações foram 

recolhidas de programas de concertos e livretos contendo as informações da temporada de 2017. Não tivemos 

acesso aos dados destas orquestras referentes a temporada de 2018, bem como não identificamos na internet os 

sites das duas instituições.  
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e concertos, eventos como casamentos, gravações, bem como um trabalho voltado para a 

prevenção das tensões, queixas e doenças musculoesqueléticas faz se necessário, afim de que o 

violinista amplie a vida útil da sua carreira, conforme discutiremos a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ALONGAMENTO/AQUECIMENTO MUSCULAR E EXERCÍCIOS FÍSICOS NA 
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PREVENÇÃO DO VIOLINISTA 

 

Ray e Andreola (2005) observam que o termo aquecimento é comumente referido a 

exercícios de técnica organizada em diversos graus de dificuldade. Esses exercícios tem o 

objetivo de preparar a musculatura do performer para as suas atividades cotidianas, seja estudar, 

ensaiar em grupo ou apresentação em público. Entretanto, poucos músicos se dão conta que 

esses exercícios não aquecem a musculatura e sim a coloca em uso com certa moderação. 

 

O alongamento é uma forma terapêutica elaborada para aumentar o comprimento de 

estruturas moles de tecidos, os chamados músculos encurtados, e desse modo permitir 

a extensão da amplitude do movimento... ajudam a distribuir o sangue de maneira 

mais uniforme no tecido muscular (VAZ, 2005, p. 1 apud RAY; ANDREOLA, 2005, 

p. 2). 

 

“O aquecimento pode ser uma combinação simples de respiração e movimentos 

amplos dos membros inferiores, superiores e pescoço, o que pode acontecer simultaneamente 

ao alongamento” (RAY; ANDREOLA, 2005, p.3), uma vez que, no caso da preparação do 

músico para estudo ou apresentação, não há necessidade de aumentar o número de batimentos 

cardíacos como em certas atividades físicas, basta que a respiração seja combinada com os 

exercícios de alongamentos preferencialmente numa sequência planejada (ANDREOLA, 2000 

apud RAY; ANDREOLA, 2005). 

As autoras ainda afirmam que os músicos necessitam fortalecer a musculatura corporal 

para adquirir mais resistência durante a prática musical, pois a força também é importante, 

dando a condição necessária para a musculatura suportar os movimentos do corpo. Relatam 

também que nenhum trabalho corporal deverá ser feito sem orientação e qualquer intenção de 

aumento quanto a resistência e força deverá sempre começar com alongamentos.  

Muitos cuidados devem ser tomados quanto a prática de alongamentos, incluindo o 

tempo que não deve ser observado como o principal requisito, mas sim a frequência com que 

são realizados. “Por exemplo, no caso de uma sessão de estudos de 90 minutos, o instrumentista 

terá mais resultados alongando-se em 3 etapas (antes, durante e após período em questão) do 

que em uma sessão única’’ (RAY; ANDREOLA, 2005, p. 5). 

As autoras citam alguns dos princípios do alongamento elaborados pela Dra. Elisabete 

Almeida7 

1. O alongamento não deve ser desconfortável, ou seja, nunca alongar a ponto de sentir 

                                                 
7 Possui graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialização em Educação em Saúde. 
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dor. 

2. Para praticar um alongamento seguro e eficaz é preciso relaxar. Fazer alongamentos em 

situações de tensão e estresse pode aumentar o risco de lesões.  

3. É necessário aquecer (exercitar-se) antes do alongamento. Com o músculo frio não 

teremos um bom rendimento, pois os músculos se tornam mais extensíveis com a 

temperatura corporal elevada.  

4. Alongar sempre lentamente. Movimentos lentos e suaves promovem o relaxamento 

muscular.  Movimentos rápidos e bruscos podem desencadear o reflexo do estiramento, 

proporcionando a contração dos músculos.   

5. O tempo médio para permanecer na mesmo posição alongada segundo especialistas é 

de 10 a 30 segundos. É importante que cada posição alongada seja mantida por tempo 

suficiente, afim de que os músculos realizem as adaptações necessárias.  

6. Manter a regularidade do treinamento. O alongamento deve fazer parte da rotina 

cotidiana e não pensado como uma atividade extra, ou seja, realizada apenas quando 

sobra tempo.   

 

 

 Apesar dos princípios de alongamento citados acima parecerem trabalhosos e 

demandarem muito tempo para o performer inserir no dia a dia, na pratica é mais simples do 

que pareça. Neste contexto, Ray (2005) observa que o principal desafio é a decisão de colocar 

esse hábito no cotidiano ou aperfeiçoá-lo. 

 Ray e Andreola (2005) apresentam uma série de exercícios voltados para o 

alongamento das articulações que são mais utilizadas pelos instrumentistas – movimento dos 

membros inferiores, superiores, tronco e pescoço.  Mostraremos a seguir uma sequência de 

exercícios de alongamentos preparada por Xandra Andreola voltada especificamente para os 

instrumentistas (RAY, 2005). 
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Figura 2: O alongamento muscular no cotidiano do performer musical 

Fonte: Ray e Andreola (2005, p.5) 

 

Os exercícios mostrados acima foram aplicados em alguns dos alunos de música de 

Sonia Ray e apesar de não haver um estudo aprofundado sobre a eficácia de alongamentos em 

performers, a pesquisadora tem recebido um feedback muito positivo dos alunos que decidiram 

incluir essa prática no seu cotidiano. Os estudantes tem confirmado a efetividade dos 

alongamentos que tem se mostrado de grande utilidade para suas práticas musicais (RAY; 

ANDREOLA, 2005).   
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Em um ensaio de orquestra o corpo do violinista fica exposto por longos períodos de 

tempo a repetições contínuas, bem como ao estresse físico provocado pela postura estabilizada 

por muito tempo. Ainda que o violinista tente manter uma boa postura por muito tempo “[...] o 

mito da postura correta se desfaz na medida em que o ser humano não mantém uma mesma 

postura por muito tempo dada as necessidades de irrigação sanguínea, de condução de oxigênio 

e de nutrientes aos músculos’’ (TEIXEIRA, et al., 2012, p. 143). 

São muitas as condições requeridas para que o violinista cumpra a sua função durante 

os ensaios, entre elas destacamos: o conhecimento da partitura, entendimento do gestual do 

maestro, capacidade de respostas rápidas aos estímulos do condutor, musicalidade, precisão 

rítmica, destreza em conseguir tocar em conjunto com os colegas de naipe, entre outros. A 

necessidade do performer pensar em todos estes aspectos simultaneamente, o expõe a uma 

condição de pressão psíquica que, associada ao nervosismo, pode levar o musicista a tensões e 

queixas musculares nos violinistas. Não podemos deixar as margens questões voltadas para o 

ambiente físico de trabalho de uma orquestra: 

 

Considera-se que o posto de trabalho do músico é constituído, geralmente, de cadeira 

ou banco, de estante para partituras e de suporte para o instrumento, situados em um 

espaço de trabalho que em geral é uma sala de estudos ou o próprio palco. A ausência 

de regulagens nestes itens básicos contribui significativamente para que o posto de 

trabalho do instrumentista não seja equipado de forma adequada, acarretando esforços 

extras para manutenção de postura por estes músicos, e gerando desgastes físicos que 

podem dificultar a atividade em si (COSTA, 2005 apud TEIXEIRA, et al., 2012, p. 

143). 

 

Considerando que a atividade do violinista em uma orquestra, a partir dos aspectos 

físicos, motores e psíquicos é repleta de desafios, os alongamentos propostos pelas autoras 

podem ser uma prática eficaz, contribuindo para fortalecimento da musculatura corporal, bem 

como para a prevenção de lesões musculoesqueléticas e, consequentemente, melhorando o bem 

estar do violinista que atua em orquestra (RAY; ANDREOLA, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos que o uso inadequado do corpo na performance musical está ligado a má 

postura, uso prolongado sem alongamentos, falta de descanso e relaxamento. O uso de forma 

adequada está associado a unificação entre corpo, mente e instrumento, ou seja, o uso dos 

movimentos motores de forma consciente, bem como o manuseio do instrumento com cautela, 

não submetendo o corpo a condições exaustivas durante a prática musical. Recomendamos ao 

violinista maior conhecimento quanto ao uso do corpo não apenas ligado aos movimentos 

mecânicos, mas também como um recurso que, se colocado a disposição da expressividade 

musical, pode promover maior capacidade de interação e comunicação de determinado gesto 

musical. 

No caso do violinista atuante em orquestra, são muitos os desafios quanto a postura, 

pois estes instrumentistas precisam segurar o instrumento apoiado no próprio corpo, além da 

necessidade de tocar na posição sentado. Estes fatores, juntamente com a necessidade de um 

ambiente físico adequado as condições de trabalho fazem com que o uso do corpo do violinista 

no ambiente orquestral não seja tão simples como pareça. As atividades musicais rotineiras que 

exigem muita repetição por parte do violinista podem conduzi-lo aos limites de tolerância 

fisiológica, levando-o, ainda que inconscientemente, a adotar posturas nocivas a prática e, 

consequentemente, haver uma exposição das estruturas anatômicas a condições de 

insalubridade. 

Um espaço para ensaios e concertos adequado as necessidades físicas do violinista – 

cadeiras confortáveis e adequadas, estantes reguláveis, sala climatizada, iluminação 

conveniente, entre outras – pode promover no violinista um bem-estar e, de modo consequente, 

proporcionar um desempenho mais satisfatório. O período de descanso é fundamental para a 

regeneração física do violinista seja dentro da preparação individual ou em intervalos de ensaios 

e pausas para descanso entre concertos. 

Constatamos a insalubridade da profissão de músico de orquestra, pois não basta que o 

musicista tenha uma postura assimétrica ou tente tocar de forma relaxada. A exposição do corpo 

por muito tempo a movimentos motores repetitivos, automaticamente gera a tensão muscular. 

O violinista pode até conseguir uma postura adequada e bons níveis de relaxamento por um 

determinado período de tempo, mas dificilmente manterá por uma longa duração, pela 

necessidade de movimentação na postura afim de que os músculos sejam irrigados pela corrente 

sanguínea e recebam oxigênio e nutrientes. 
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Os baixos salários pagos por uma orquestra podem levar o violinista a buscar uma 

melhoria na sua renda através de trabalhos em gravações, casamentos, apresentações e eventos 

em geral, esta condição pode submeter o performer a mais horas de trabalho. Sabe-se que 

grande parte dos eventos, apresentações e casamentos acontecem nos fins de semana, onde o 

violinista poderia estar realizando um trabalho regenerador de descanso físico e mental. 

Comprovamos que o violinista de orquestra está inserido no grupo de instrumentistas 

mais expostos ao risco de doenças ocupacionais por uma série de fatores: a posição pouco 

ergonômica exigida durante os ensaios e concertos, a necessidade de um preparo técnico 

rigoroso em vista da dificuldade técnica das partituras, a sua presença indispensável em quase 

todos os repertórios, a necessidade de altos índices de concentração e raciocínio rápido para 

respostas imediatas as solicitações do maestro e do chefe de naipe além da disciplina necessária 

no ambiente de estudos, ensaios e concertos, entre outros. 

Destacamos que, dentro do ambiente orquestral há uma relação de subordinação entre 

instrumentistas, chefes de naipe, maestro e direção. O relacionamento entre as partes aqui 

citadas, nem sempre acontece de forma amistosa e isto influencia diretamente sobre o 

desempenho do performer na orquestra, sendo uma questão em potencial causadora de tensões 

psíquicas e físicas. Um ambiente hostil instalado dentro do dia a dia de uma orquestra pode, 

seguramente, desencadear estresse muscular e mental podendo expor os músicos a um baixo 

rendimento oriundo de doenças ocupacionais. A forma com que acontecem as relações entre 

maestro, chefes de naipe, demais instrumentistas e direção, pode promover problemas de ordem 

psíquica e física alheios a ritmos, melodias e harmonias, ou seja, questões causadas por 

situações externas a qualidade de como uma obra está sendo executada. 

É muito importante para uma orquestra manter o quadro de violinistas compatível com 

a quantidade de trabalho. Um pequeno grupo de violinistas expostos a grandes repertórios que 

exigem uma maior massa sonora pode expor o instrumentista a um esforço físico e mental 

extremo na tentativa de suprir a ausência de outros violinistas no naipe. 

A inserção de alongamentos no cotidiano do violinista de orquestra pode ser uma 

alternativa para a melhoria da sua qualidade de vida e, por consequente, uma melhor qualidade 

na sua atividade musical. A distribuição dos alongamentos propostos por Ray e Andreola (2005) 

em três etapas durante o ensaio de orquestra pode ajudar o bem estar físico do violinista durante 

a sua prática. 

A desinformação sobre a temática discutida neste artigo ainda é uma questão importante. 

Notam-se poucas iniciativas em escolas de música, bandas e orquestras em relação a tornar 
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relevante este assunto. Um trabalho mais focalizado, contemplando métodos preventivos e o 

incentivo ao acompanhamento regular com um profissional de saúde habilitado é uma ação que 

ainda está por ser realizado em boa parte das instituições musicais.  

Esperamos que este artigo contribua como estímulo para que violinistas e pesquisadores 

se interessem pelo assunto, pois a temática ora discutida ainda oferece um grande campo de 

investigação para pesquisadores interessados na temática, envolvendo o uso do corpo 

intercalado com tensões, queixas, movimentos mecânicos, questões psíquicas e a eficácia dos 

alongamentos ligados a performance.  
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