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Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir e refletir sobre a importância dos exercícios 
de respiração e aquecimento (estes últimos divididos em exercícios de flexibilidade e de 
alongamento) aliados ao conhecimento da consciência corporal para o estudo do violino e da 
viola, como elementos indispensáveis a uma prática livre de tensões. A temática da pesquisa 
poderá contribuir, em grande medida, para o bem-estar do músico, para que, assim, possa 
abordar o estudo de uma forma mais saudável, com um comprometimento muito além dos 
simples recursos da técnica instrumental. Dessa maneira, poder-se-á alcançar uma nova 
percepção a fim de melhor servir à arte do violino e da viola e, por conseguinte, à arte da música. 
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1.Introdução

Poder-se-ia afirmar que a sensação deve nortear qualquer abordagem instrumental, partindo 
do princípio de que, para o músico, o verbo “sentir” deva alimentar sua atividade em cada 
instante. Os alunos estão acostumados simplesmente à repetição continuada de certos 
parâmetros de estudo e de prática, com o objetivo de obter o resultado técnico e instrumental 
desejado. Hoppenot (1991) alerta, no entanto, que tais métodos de trabalho e de estudo poucas 
vezes conduzem a transformações e resultados duradouros, ressaltando a importância de 
desenvolver a receptividade sensorial e, mais ainda para os violinistas, uma aguda consciência 
do corpo, que permita conciliar música e mecânica. A necessidade, portanto, de uma sensação 
consciente deve-se ao fato de que o ato de tocar o instrumento dá-se por meio do corpo. Não 
será suficiente apenas um trabalho árduo e repetitivo, constituído pela repetição mecânica de 
exercícios e de peças durante horas. Será vital que o equilíbrio postural, o gesto, a sonoridade, a 
afinação passem através do canal admirável da consciência corporal. Dessa maneira, nenhuma 
parte do corpo deve ficar excluída do campo da consciência, pois, do contrário, isso causaria 
interferências na execução e na interpretação, perturbando o equilíbrio almejado.

A sensação permite que o violinista/violista experimente um bem-estar que liberta suas 
possibilidades de ação: quando o aluno vivencia a sensação na qual o arco alonga o braço, 
na qual o talão ou a ponta do arco não oferecem maiores dificuldades pelo desaparecimento 
de crispações e de rigidez nos dedos e no pulso, na qual as costas e os ombros participam 
ativamente da ação, conduzir o arco e realizar as inúmeras acrobacias e os golpes requeridos já 
não serão um problema aparentemente sem solução.

Para tanto, um bom ponto de partida para despertar a consciência corporal e o desenvolvimento 
da sensação pode ser um trabalho sistemático com a respiração, aliado à prática de exercícios 
de aquecimento.

2. Respiração

Apesar de estarmos circundados de ar na vida diária, não percebemos, na maioria das vezes, 
o ato da respiração. O ciclo respiratório, da mesma forma que o batimento cardíaco, é uma 
manifestação inconsciente da vida. A respiração natural é aquela que pode ser constatada nos 
bebês e nos animais, ou enquanto se dorme.

Na realidade, os maus hábitos, junto com o estresse diário, restringem o fluxo natural da 
respiração, do mesmo modo que afetam a liberdade de movimentos. A respiração permanece 
dissimulada, e somente em momentos de perturbação incomum, medo ou esforço exagerado 
percebem-se as suas deficiências. Para o músico, a respiração é de suma importância, já que 
não deixa de condicionar a maneira de tocar, positiva ou negativamente. Não pode ser ignorada e 
o aluno deve aprender a utilizá-la a todo momento.

A vida começa com a respiração. É algo tão básico em toda atividade, e em toda a arte 
musical, que se faz essencial tê-la presente enquanto tocamos. A respiração deve ser 
suave, não forçada, e precisa continuar tranquila, inclusive durante os movimentos mais 
intrincados que implica a prática do violino (Menuhin, 1971, p. 17).

Podemos atestar que respiração e descontração são plenamente inseparáveis e que não é 
possível ocupar-se de uma sem considerar a outra. Observa-se que, como assinala Hoppenot:



Alguns músicos podem sofrer em maior medida os prejuízos de uma tensão excessiva, 
enquanto outros padecem com uma respiração incômoda. (…) O que é preciso saber, para 
uma possível melhora, é que é necessário considerar o duplo aspecto do problema, já que, 
normalmente, só se percebe uma parte dele (Hoppenot, 1991, p. 130).

Segundo Black (1996, p.30), “a respiração mantém igualmente uma relação com a tensão 
física ou com o estresse corporal, já que, quando os músculos estão relaxados, ela torna-se 
mais profunda e mais lenta”. Assim, quando o instrumentista acumula tensões e crispações, 
impedindo o relaxamento muscular direcionado dos pulmões para baixo, provoca o inconveniente 
da separação e da divisão do fluxo respiratório. Esse é um dos pontos importantes para 
a compreensão de que o uso correto da respiração favorece o relaxamento dos músculos 
e melhora a sua efetividade. Aqui, pode-se verificar que violinistas e violistas nem sempre 
estão conscientes do verdadeiro problema, atribuindo o mal-estar respiratório a uma carência 
técnica, que lhes paralisa ou bloqueia. Na realidade, é o contrário: a técnica instrumental seria 
amplamente beneficiada com uma respiração adequada.

Os instrumentistas de corda utilizam somente uma pequena parte da sua capacidade pulmonar 
e não apreciam as incidências consideráveis da respiração na execução musical. Esse problema 
não acontece, em contrapartida, com os cantores e com os instrumentistas de sopro, que 
conhecem muito bem a importância de uma colocação correta da respiração, fundamental 
para conseguirem a desejada “coluna de ar”, sem a qual não se obtém uma emissão sonora 
conveniente. Sem o domínio confortável da respiração, não podem nem frasear e nem fazer 
música.

Sobre esse aspecto, Devos (1966) estabelece o paralelo entre a coluna de ar, o sopro do cantor 
e o arco dos instrumentos de corda. Para estes últimos, pode-se admitir que a expressão na 
execução instrumental se realiza, pelo menos, por 2/3 de arco para 1/3 da mão esquerda. Eis o 
motivo da grande importância dada à técnica de arco.

A respiração permanece ignorada no ensino tradicional do violino, como se fosse 
exclusividade dos instrumentistas de sopro. Veremos quem é capaz de mencionar a um 
violinista sua «coluna de ar» (Hoppenot, 1991, p. 131).

No caso do violino e da viola, muitas vezes desconsidera-se que a beleza, a profundidade e a 
emoção da sonoridade, a expressividade que se consegue por meio do arco, são igualmente o 
resultado da tranquilidade e da utilização adequada da respiração.

A inspiração seguida da expiração pode ser considerada como uma forma de expansão e 
contração, que encontra paralelismo na essência do movimento do arco do instrumentista 
de cordas friccionadas; está recebendo e transmitindo inspiração, o que é a natureza da 
performance: é tensão e relaxamento (Sanders;Phillips, 2002, p. 633).

Podemos considerar que a importância da respiração está diretamente ligada ao movimento do 
arco, ao braço direito, existindo, portanto, uma relação entre ambos. A inspiração e a expiração 
(expansão e contração) são a origem do que chamamos de arco “para baixo” e arco “para cima”.

Partindo do pressuposto de que uma boa respiração é essencial para uma vida saudável, não 
seria coerente que esse mesmo princípio fosse aplicado ao tocarmos um instrumento de corda? 
Mas o que seria uma boa respiração? Pela perspectiva da Técnica Alexander2, é aquela na qual, 

2 A Técnica Alexander é um método prático desenvolvido por Frederick Matthias Alexander 
(1869-1955) que ajuda a utilizar o corpo com mais soltura e menos rigidez. Pode ser aplicada nas 
diversas atividades da vida diária, com o objetivo de reduzir as tensões excessivas, melhorar a 



de fato, não precisamos interferir. É a respiração natural, automática. Alguns músicos ainda se 
sentem incapazes de tocar sem prender a respiração em algum grau. Na maioria das vezes, 
acabam forçando a respiração de alguma forma para a realização da sua prática musical. Por 
exemplo, é comum o hábito de inalar exageradamente, provocando um ruído de respiração 
profunda, no instante de levantar o arco como preparação para tocar; há, ainda, aqueles 
que forçam sua respiração para acompanhar a estrutura da frase musical, enquanto outros a 
prendem.

Na realidade, o que a técnica Alexander nos mostra, com o seu século de prática, é que a maioria 
desses hábitos envolve um arqueamento desnecessário da espinha dorsal, sendo prejudicial 
para a estrutura de cabeça/pescoço e para a articulação de quadril/pernas. Inevitavelmente, isso 
reduz a eficácia da sustentação do torso disponível para os braços, fazendo com que os mesmos 
se sintam pesados e tensionados.

Podemos constatar que a respiração é encarada muitas vezes pelo músico como um estorvo, 
como um obstáculo a eliminar, e não como um elemento construtivo para a execução musical. É 
preciso, pois, asseverar a relevância de se ter um ritmo respiratório amplo e distendido, encarado 
como uma necessidade artística, para a consecução de uma ação musical cômoda e expressiva. 
Hoppenot diz o seguinte:

Os músicos são tributários da respiração, na metade do caminho entre o subconsciente, 
na parte inferior e superior do corpo, da parte física e espiritual. Se a respiração é interior, 
profunda e sossegada, será o suporte de uma energia vital interminável. Do contrário, se 
ela é curta, mal colocada e inibida, perturbará o metabolismo, paralisará o movimento e 
bloqueará a relação entre a parte baixa e alta do corpo, impedindo uma comunicação real 
com a riqueza criativa do nosso inconsciente (Hoppenot, 1991, pág. 130).

Nesse momento, pode-se verificar a necessidade de o aluno observar e perceber certos pontos, 
como recomenda Black (1996): encontra-se a cabeça bem equilibrada na parte superior da 
coluna vertebral, ou ela mantém-se em posição de maneira rígida? A mandíbula está em tensão? 
Encontram-se os ombros ou os braços adiantados ou ligeiramente levantados? O estômago está 
relaxado? Estão os pés e os joelhos soltos?

Todos esses detalhes podem ter efeitos na respiração, fazendo-a pouco eficaz, comprimindo 
o sistema respiratório, impedindo que se respire profundamente. Se o músico apresenta uma 
má postura, os músculos que permitem as mudanças no corpo para inspirar ou expirar ficam 
reprimidos no seu movimento, impedindo que os pulmões possam se expandir como necessário, 
fazendo com que a respiração seja realizada através da parte alta dos pulmões.

Limitar a respiração a essa parte dos pulmões, a um simples abrir e fechar das costelas 
separadas do ventre, causa no músico uma nefasta separação entre a parte alta e baixa do 
corpo. Portanto, é necessário que a parte abdominal esteja suficientemente livre e distendida 
para permitir, em cada inspiração, uma leve elevação do ventre, fundamental para a livre ação do 
diafragma.

Um exemplo claro da relevância da consciência na respiração acontece quando iniciamos o 
movimento musical em uma peça. A preparação mais natural será inalar suavemente, permitindo 
que os nossos braços acompanhem tal gesto, e, assim, tocar no instante da exalação, da mesma 
forma que um cantor o faria. Isso será plenamente consciente na medida em que primeiramente 
mudemos nossos hábitos. Trabalhar a respiração na forma descrita acima poderá cicatrizar a 
separação entre nosso corpo, o corpo do instrumento e o corpo da música, permitindo que, a 

coordenação, a fluidez do movimento, o equilíbrio e a respiração.



partir dessa conscientização, possamos explorar com naturalidade outros elementos da prática 
musical.

Na dinâmica do respirar, constata-se que a inspiração consiste na tensão ativa do diafragma, 
em união com a distensão dos músculos abdominais e pélvicos. A expiração, em contrapartida, 
produz-se com a tensão ativa dos referidos músculos abdominais, elevando o diafragma, 
nesse instante, distendido. Portanto, verifica-se que o mecanismo fundamental e natural da 
respiração, em um estado de distensão, é precisamente a alternância ritmada de contrações 
e de relaxamento, que empurra a massa abdominal em um fluxo e em um refluxo constantes. 
Hoppenot esclarece que “o centro do referido movimento, centro da respiração, estará situado, 
dessa maneira, no ventre e não no peito, onde estão os pulmões, mesmo que esses últimos 
sejam o âmbito real da função respiratória” (Hoppenot, 1991, p. 133).

Outro ponto relevante sobre a respiração é assinalado por Menuhin:

A correta respiração requer a habilidade de inalar e exalar com suavidade. Para isso, deve-
se levar o mesmo tempo na inalação que na exalação, sendo que o tempo para cada uma 
deve ser tão longo quanto possível. Na prática do violino, a respiração deve ser contínua, 
evitando-se retê-la (Menuhin, 1971, p. 17).

Menuhin (1971) propõe um exercício respiratório simples para desenvolver a habilidade de inalar 
e de exalar. Para realizá-lo, senta-se no chão, com as pernas cruzadas uma sobre a outra, as 
mãos descansando sobre os joelhos, com as palmas para cima, a coluna vertebral bem ereta, o 
pescoço e os ombros relaxados, o tórax livre e alto. A partir desse ponto, começa-se a respirar 
suavemente, marcando os segundos decorridos, procurando prolongar a duração de cada 
respiração.

Bruser (1997) recomenda um outro exercício que se faz sentado em uma cadeira, o tronco 
erguido, descansando naturalmente sobre os ossos da bacia, os pés bem assentados e firmes no 
chão, as mãos em repouso sobre as pernas, a cabeça e a face para diante, deixando cair o olhar 
a um nível confortável, uns 45º para baixo, relaxando os olhos. Nesse instante, mentaliza-se o 
corpo, da cabeça aos dedos dos pés, para perceber qualquer ponto de tensão, com o objetivo 
de relaxar conscientemente os músculos, libertando tais tensões. Conseguida a postura anterior, 
volta-se a atenção para a respiração na exalação. Não será necessário, nesse caso, prestar 
uma atenção particular à inalação, e sim apenas ao ar que sai. Não será preciso respirar de 
alguma maneira especial, simplesmente deve-se respirar, mantendo o exercício por pelo menos 
dois minutos. Segundo Bruser (1997), a respiração para fora, a exalação, é muito relaxante e, 
normalmente, no dia a dia, não se tem oportunidade de exalar suficientemente. Precipita-se o 
processo da respiração e, às vezes, ela é retida. Prestar atenção à respiração permitirá uma 
conscientização desses hábitos.

A importância da expiração deve-se ao fato de que é, por regra geral, a fase respiratória que 
corresponde ao tempo mais intenso do esforço, à atividade e à continuidade do movimento. 
Pode-se verificar que, tratando-se de uma exalação prolongada, a mesma estará unida ao 
trabalho ativo da musculatura exterior do tronco, especialmente a do ventre. Hoppenot (1991) 
chama atenção para a realidade de que os violinistas não costumam ter conhecimento desse fato 
e, portanto, no instante de controlar a respiração preocupam-se mais com a inspiração. Inspirar 
com intensidade sem uma contrapartida adequada na expiração não traz benefícios, já que a 
inspiração excessiva bloqueia o ar nos pulmões e perturba a naturalidade e a eficiência dos 
gestos, além de predispor a um estado de insegurança.

Precisamos, portanto, tomar conhecimento de que, ao contrário do que a maioria das pessoas 



acredita, a exalação, e não a inalação, é a parte ativa no ciclo respiratório. Na medida em que 
exalamos, contraímos ativamente o espaço dos pulmões, expelindo o ar do seu interior.

Permitir que a inalação aconteça por ela mesma, naturalmente, sem nenhuma intervenção extra, 
é crucial para desfazer o quadro de tensão que provocamos. Partindo do princípio de que toda 
inalação é componente chave como resposta clássica a uma situação de ansiedade ou de medo, 
todo esforço de que dispusermos para diminuir o excessivo hábito de fazer inalações forçadas 
será um elemento favorável. Começaremos a valorizar a nossa exalação como um poderoso 
aliado para combater o medo de palco e seu prejudicial efeito, que pode resultar, por exemplo, 
no tremor do arco. Resumindo, deve-se evitar sempre fazer inalações forçadas e nunca permitir 
que se interrompa o ritmo natural da nossa respiração. O instrumentista precisará saber adaptar 
a sua respiração a determinados níveis, segundo as necessidades requeridas e a amplitude do 
gesto.

Não se deve abordar o concerto para violino de Brahms, que exige uma reserva de energia 
considerável, do mesmo modo que o final de uma sonata de Mozart, constituído de 
elementos precisos e delicados (Hoppenot, 1991, p. 134).

Segundo a explicação acima, compreende-se que, em um determinado caso, a inspiração 
anterior a uma grande respiração implicará o tórax na sua totalidade, com o objetivo de atuar com 
a força necessária para uma expiração longa. No outro caso, será suficiente uma leve inspiração, 
mais fraca de início, que resultará mais apropriada para uma expressão do detalhe musical. 
Mesmo assim, segundo Hoppenot (1991), em ambos os casos a expiração será base para a 
ação, uma vez que se habilite o gesto por meio da inspiração anterior adequada.

Na sequência, pode-se mencionar um exercício simples, recomendado por Menuhin (1971), para 
incrementar consideravelmente o controle da respiração e a capacidade pulmonar. Ele consiste 
em colocar a mão direita contra o nariz, tapando a narina direita com a ponta do polegar e a 
esquerda com a ponta do terceiro dedo. A seguir, afrouxar ligeiramente a narina esquerda, o 
suficiente para permitir a entrada de uma fina coluna de ar. Observe-se: (a) inalar pela narina 
esquerda; (b) exalar pela narina direita, afrouxando o polegar com leveza, enquanto se fecha a 
narina esquerda com o terceiro dedo – exalar completamente; (c) inalar através da narina direita; 
(d) exalar através da esquerda. Segundo Menuhin (1971), a destreza desse exercício é medida 
pela duração de cada inalação e exalação, pela estreiteza da abertura através da qual passa o 
ar na narina e pelo silêncio com o qual o ar passa. Para o bom controle da respiração, o objetivo 
será conseguir manter aproximadamente durante quarenta e cinco segundos a inalação e, em 
um tempo similar, a exalação, realizando o ciclo completo dez vezes.

A seguir, podemos conferir uma tabela com exercícios, que, como ressaltam Rosset e Odam 
(2010), orientam para saber se de fato respiramos com eficácia.

(Rosset e Odam, 2010, p. 14).

1. Inspirar o mais 
profundamente possível. 
Durante a expiração, contar 
em voz alta, com clareza 
e o mais rápido que puder. 
Até quanto conseguimos 
contar?

Menos de 60 Perto ou mais de 60



2. Respirar fundo e 
observar por onde fizemos 
entrar o ar nos pulmões.

Pela boca Pelo nariz

3. Na frente de um 
espelho, respirar fundo 
e observar que parte do 
corpo se expande com 
maior clareza.

A porção superior do tórax, 
os ombros e as costelas.

O abdome.

4. Colocar uma mão no 
peito e outra no abdome. 
Respirar e observar a mão 
que se move primeiro. 

A mão sobre o peito. A mão sobre o abdome.

5. Respirar fundo 
novamente e expirar 
relaxadamente. Assinalar 
a descrição que melhor 
represente a sensação 
resultante.

Respiração entrecortada, 
difícil, tensa, restringida, 
superficial, cansativa.

Fluída, contínua, relaxada 
e profunda. 

Rosset e Odam (2010) ressaltam que, se uma ou mais respostas correspondem à primeira 
coluna, deve-se tentar melhorar a respiração para potencializar os seus benefícios e o 
relaxamento. Em contrapartida, se a maioria das respostas encontra-se na segunda coluna, 
possivelmente já se esteja realizando a respiração abdominal, a mais recomendada.

A respiração abdominal é o método mais natural, que utilizamos quando somos bebês e quando 
dormimos. Resulta na forma mais eficaz de respirar, permitindo o máximo controle e gerando 
uma tensão mínima. Recomenda-se, portanto, que se tente sempre usar essa respiração ao 
tocar um instrumento ou ao realizar qualquer outra atividade diária. Rosset e Odam (2010) 
indicam como aprender a realizar a respiração abdominal com o seguinte exercício:

1. Encher e esvaziar os pulmões lentamente.

2. Procurar esvaziar os pulmões completamente.

3. Observar como, no final, sempre a tendência é pôr a barriga para dentro para conseguir 
expulsar todo o ar. Colocar a mão no abdome ajudará a experimentar esta sensação.

4. Seguir respirando durante alguns instantes. Não tentar fazê-lo com rapidez, já que será 
possível experimentar uma sensação de tontura pela excessiva eliminação de gases do 
sangue.

5. Concentrar-se somente na fase final da expiração e prestar atenção em como o abdome 
ajuda a comprimir os pulmões.

6. Concentrar-se seguidamente em inalar ar. O primeiro que se move é o abdome, que se 
expande para deixar que o ar entre nos pulmões.

7. Respirar normalmente, vezes seguidas, sem forçar a expulsão de todo o ar, e tentar estar 



ciente de que os movimentos abdominais continuam. No caso de que não se consiga isso, 
devem-se repetir os passos prévios. Em caso afirmativo, recomenda-se seguir praticando 
esses movimentos respiratórios com a finalidade de que se incorporem à vida diária e não 
sejam realizados somente durante a prática musical (Rosset e Odam, 2010, p. 15).

Paralelamente à importância do autoconhecimento da respiração, o presente artigo aborda a 
questão do aquecimento (flexibilidade e alongamento) na prática do violino e da viola.

3. Alongamento

Na realidade da prática instrumental o músico não leva em consideração, na maior parte das 
vezes, que o gesto técnico produzido pelo movimento de contração e relaxamento coordenado 
de diversos músculos demanda um gasto de energia, o que acarreta, mesmo que sutilmente, 
consequências físicas. A razão dessa sua falta de consciência - em relação a estar realizando 
uma atividade física intensa - deve-se ao fato de que tal atividade não vem acompanhada das 
reações do organismo, normalmente relacionadas com o esforço, tais como aceleração dos 
ritmos cardíaco e respiratório, transpiração, sensação de esgotamento e cãibra, entre outros. 
Como seu coração e seus pulmões não estão sendo forçados ao extremo, não acreditam que 
realizam um trabalho tão duro quanto o de um desportista. Rosset e Fàbregas (2008) asseveram 
que a aparição de problemas físicos no instrumentista deve-se, portanto, à pouca consciência 
das elevadas exigências que sua atividade implica.

O músico, por não experimentar precisamente essa sensação de fadiga em todo o corpo, deixa 
de perceber a necessidade de um descanso, a importância de uma pausa durante o exercício 
diário do estudo. Pode-se alertar, assim, para o fato de que ao praticar a mesma passagem 
excessivamente e de maneira seguida, ele não está atendendo à necessidade do seu corpo de 
um descanso ou de uma variação do exercício. Repetições excessivas de um mesmo movimento 
corporal fazem com que as fibras musculares percam elasticidade e se encurtem. Cada vez que 
um músculo é contraído ele mesmo precisa obter um aporte de energia. Se for contraído com 
muita frequência, não terá tempo suficiente para obter oxigênio. Um músculo que não recebe 
suficientemente oxigênio se torna mais ácido, provocando dano aos tecidos musculares.

Martín e Farías (2013) aconselham que as sessões de estudo sejam de cinquenta a sessenta 
minutos, intercaladas com pausas de cinco a quinze minutos, para ajudar na eliminação dos 
resíduos metabólicos e permitir que os músculos possam trabalhar de uma maneira saudável.

A prática de um instrumento musical demanda a utilização extrema de pequenos músculos: 
cada um deles compostos por pequenas fibras individuais. Um músculo pequeno depende 
relativamente de poucas fibras para realizar um trabalho. Portanto, quando o instrumentista, ao 
fazer um movimento rápido e repetitivo durante várias horas todos os dias, utiliza esse tipo de 
músculo, faz com que essas poucas fibras realizem um trabalho maior que aquelas outras que 
se movimentam lentamente na musculatura das pernas de um corredor, por exemplo. Por outro 
lado, os que ficam na periferia do corpo recebem menos sangue que aqueles mais próximos do 
centro, em função dos vasos sanguíneos menores, fazendo com que estes músculos pequenos 
sejam mais vulneráveis a uma lesão.

A prática do alongamento, segundo Rosset e Fàbregas (2008), prepara o músico para o máximo 
rendimento enquanto toca seu instrumento e, ao mesmo tempo, protege-o da possibilidade de 
lesões, contribuindo para restituir plenamente o organismo após o esforço realizado.



Duas razões principais justificam a realização dos alongamentos, segundo Paull e Harrison 
(1997). Uma delas para manter a flexibilidade e o pleno movimento nas articulações, a outra, os 
músculos na sua capacidade plena de extensão sem risco de se romperem e causar uma lesão 
séria.

O alongamento consiste em uma série de exercícios físicos que têm como objetivo propiciar a 
elasticidade dos músculos e das articulações.

Regelin (2004) assinala que, alongando-se corretamente cada músculo, reduz-se a sobrecarga 
sobre ele, reforçando a musculatura com um aporte de agilidade e de relaxamento. A elasticidade 
dos músculos dificulta o seu rompimento ou o sofrimento de um dano, inclusive na realização das 
tarefas cotidianas. Outro benefício obtido mediante um programa de exercícios de alongamento é 
a possibilidade de aliviar ou evitar a dor muscular.

Como conceito geral, segundo Rosset e Fàbregas (2008), o alongamento de um músculo é 
realizado através do movimento contrário efetuado por este. Verifica-se que tais alongamentos, 
recomendados antes e depois da prática instrumental, permitem a melhora do estado físico e, 
pelo seu efeito de relaxamento, favorecem igualmente o estado psíquico do músico. Na fase de 
preparação para tocar, alongar o músculo comporta um aumento da sua potência e tolerância 
ao esforço, provocando ao mesmo tempo seu aquecimento, incrementando sua flexibilidade e 
sua elasticidade, juntamente com os tendões, e contribuindo para a lubrificação das articulações. 
Por outro lado, na fase posterior à atividade instrumental, o alongamento contribui para eliminar 
a tensão, que, enquanto se toca, vai sendo acumulada em diferentes partes do corpo. Facilita o 
retorno venoso e linfático, contribuindo para a eliminação do depósito de líquidos, reduzindo o 
volume do músculo, origem da dor muscular, e facilitando sua recuperação.

Sobre a coordenação da respiração com os exercícios de alongamento, recomenda-se que estes 
últimos se iniciem no instante da exalação. A seguir, deve-se continuar respirando e alongando-se 
tanto quanto possível sem forçar o corpo. Chegando a um ponto de desconforto ou enrijecimento, 
deve-se ser capaz de relaxar nessa posição, inalando profundamente em cada respiração e 
prolongando cada expiração. Conseguindo-se permanecer na posição e experimentando um 
alívio no desconforto, estar-se-á no caminho certo do exercício. É importante que, na prática 
do alongamento, desfaça-se a posição com cuidado, em caso de dor ou desconforto extremo. 
O músico necessita estar bem concentrado na zona a ser alongada, com uma respiração lenta, 
rítmica e controlada. Ao alongar-se, deve procurar somente uma sensação suave de tensão, e, 
estando relaxado, deve diminuí-la enquanto se mantém a posição. A partir desse ponto, deve 
intensificar lentamente o alongamento até que perceba uma sensação de tensão intensa, mas ao 
mesmo tempo agradável. Deve manter a posição por vinte ou trinta segundos, repetindo a série 
quantas vezes desejar. Recomenda-se, igualmente, alongar os dois lados; por exemplo, primeiro 
o braço direito e depois o esquerdo. Deve-se iniciar com o lado mais tenso e sobrecarregado, 
pelo fato de que se dedica mais tempo e atenção, habitualmente, ao músculo que se alonga em 
primeiro lugar.

3.1 Aquecimentos da musculatura

A realização dos alongamentos deve ser feita com o corpo aquecido, após um banho ou uma 
ducha quente, ou depois de realizar alguns exercícios leves, como uma caminhada curta de 
alguns minutos. Alongar com músculos frios e rígidos causará tensão em vez de uma soltura dos 
mesmos. Rosset e Fàbregas (2008) ressaltam, sobre esse aspecto, que devido à interpretação 
musical implicar contração e relaxamento de dezenas de músculos, em velocidade elevada e 



durante certo período de tempo, é necessário um constante aporte de energia e, por conseguinte, 
uma eliminação de resíduos metabólicos, o que se consegue por meio da irrigação sanguínea. 
Quando o músico inicia sua atividade subitamente, sem um tempo de adaptação, o músculo 
estará condicionado a trabalhar em uma situação pouco favorável, com um menor aporte de 
energia e principalmente de oxigênio.

Quando os tecidos estão quentes, as reações metabólicas se produzem mais rapidamente, 
a condução nervosa é mais ágil, os tecidos são mais elásticos e o líquido articular é 
mais fluido. Isto acarreta uma contração muscular mais rápida e forte. O aquecimento 
supõe também uma boa maneira de preparar-se psicologicamente para tocar (Rosset e 
Fàbregas, 2008, p. 38).

Assim sendo, efetuar um perfeito aquecimento dos tecidos musculares “melhora e acelera a 
transmissão dos impulsos nervosos”, como ressalta Martín (2015), resultando em uma contração 
muscular mais rápida e forte. Por outro lado, ainda segundo Martín (2015), o aumento da 
temperatura corporal prepara e relaxa os músculos antes de tocar, intensificando a irrigação 
sanguínea e, portanto, a irrigação dos músculos, atrasando a aparição da fadiga. Da mesma 
forma, aumenta a flexibilidade e a mobilidade das articulações, reduzindo a propensão para 
lesões e favorecendo uma melhor adaptação psicológica à atividade musical, desenvolvendo a 
atenção, os reflexos e a concentração.

Para o aluno e o violinista/violista, é importante assinalar que o aquecimento deve ter duas fases: 
um aquecimento geral (com exercícios de flexibilidade e alongamento) e um específico (com 
exercícios específicos realizados no instrumento), os quais se baseiam em movimentos suaves, 
variados, em velocidade moderada e com uma posição neutra das articulações. Portanto, 
aplicado ao âmbito musical, corresponde ao conjunto de exercícios técnicos que nos permitem 
adequar nossos músculos a uma atividade imediata relacionada com uma prática musical 
específica. Sobre esse assunto, recomenda-se a utilização de um vibrato mais relaxado e amplo 
ou trabalhar a afinação lentamente, sem vibrato. Deve-se evitar a utilização das posições altas 
que põem o pulso em posições forçadas. Da mesma forma, desaconselha-se o exercício de 
aquecimento em cordas duplas, golpes de arco ou em notas sustentadas durante muito tempo.

Igualmente é recomendável a prática de escalas que preparam o músico, em pouco tempo, 
com movimentos de flexão, voltando em seguida a uma posição neutra. O aquecimento nas 
escalas deve ser trabalhado começando com notas longas e, progressivamente, ir aumentando a 
velocidade, ligando primeiramente duas notas, depois três e assim sucessivamente.

Segundo Paull e Harrison (1997), o objetivo nessa preparação é gerar movimentos suaves, 
variedade de exercícios, velocidade moderada e uma posição natural e relaxada do corpo.

3.2 Resfriamento ativo

Por outro lado, não é recomendável ao aluno e violinista/violista interromper subitamente 
sua atividade. A incorporação do resfriamento ativo à rotina do músico permitirá melhorar 
a recuperação do organismo e evitar lesões provocadas pela fadiga e pela acumulação do 
trabalho muscular. A dinâmica recomendada é que, em uma primeira fase de resfriamento geral, 
reduza-se gradualmente a intensidade, a dificuldade e a velocidade das peças que estão sendo 
tocadas, tempo que pode variar entre cinco, dez ou vinte minutos, dependendo da duração e 
da intensidade das peças. O objetivo será eliminar com eficácia os resíduos metabólicos e as 
tensões acumuladas. Os exercícios de alongamento têm, igualmente, uma relevância notável 



após a prática instrumental, correspondendo à fase do resfriamento específico.

4. Flexibilidade e alongamento

Os exercícios recomendados são de flexibilidade e de alongamento, para antes de tocar 
(aquecimento geral) e para depois de tocar (resfriamento específico).

Em caso de rigidez ou de tensão, pode-se alongar por alguns minutos durante a sessão de 
estudo ou durante os ensaios, permitindo, assim, um maior relaxamento.

A integração desses exercícios na rotina diária do músico é perfeitamente viável, já que podem 
ser praticados com uma duração mínima de cinco minutos. Inicialmente, os exercícios poderão 
dar a impressão de que reduzem o tempo de estudo, parecendo uma carga que limita o tempo 
da prática instrumental. Mas, pouco a pouco, formarão parte das atividades diárias, como afinar o 
instrumento ou secar as partes úmidas do mesmo após a prática.

Para o aquecimento dos braços e dos ombros como preparação para os alongamentos antes 
de tocar, Paull e Harrison (1997) recomendam balançar os primeiros, para frente e para trás, 
como se estivéssemos marchando, depois disso, realizar dez abraços em si mesmo, soltando-
os a seguir. Para aquecer os pulsos e as mãos, podemos exercitar com mímica os movimentos 
de lavar as últimas com água e sabão, ou massageá-las, real ou imaginariamente, até os dedos 
com uma loção. Sobre esse ponto, Paull e Harrison (1997) ressaltam que aquecer significa 
movimentar os músculos com suavidade e delicadeza durante alguns minutos para incrementar o 
fluxo sanguíneo através dos mesmos, sem os tensionar.

Não se deve esquecer que, para uma melhor eficácia, os músculos precisam estar sempre 
aquecidos na preparação para os alongamentos, com movimentos lentos e prolongados. Vale 
ressaltar que, movimentar-se rapidamente durante esses exercícios, poderá provocar tensão nos 
músculos e/ou nas articulações.

Recomenda-se não rebotar3 o músculo ou o conjunto de músculos para chegar à posição 
final do alongamento, já que os rebotes podem provocar lesões em vez de beneficiar o 
exercício. A respiração deverá ser lenta, rítmica e controlada, e nunca presa enquanto se 
alonga. Se assim fosse, estaríamos limitando a entrada de oxigênio nos músculos. Se uma 
posição de alongamento modifica a maneira natural de respirar, será um sinal de que não 
existe relaxamento. Nesse caso, soltar-se-á um pouco a posição até que se volte a respirar 
naturalmente.

Como já ressaltamos no resumo do presente artigo, o aquecimento é dividido em duas fases de 
exercícios, sendo os de flexibilidade e os de alongamento. Pode-se definir flexibilidade como a 
capacidade de poder realizar movimentos em toda a sua amplitude, em todo o seu percurso; ela 
depende da mobilidade articular e da elasticidade muscular.

Os exercícios de flexibilidade favorecem a consecução de uma realização correta e eficiente 
dos movimentos. Servem para manter um grau adequado de elasticidade, um tônus muscular 
correto e uma boa mobilidade articular, facilitando a coordenação do instrumentista. Além disso, 
preparam a musculatura para os alongamentos, constituindo uma progressão adequada para 
passar, saudavelmente, do repouso à atividade instrumental.

3 O rebote de um músculo se produz quando o mesmo se contrai fortemente como resposta 
a um alongamento brusco.



Constituem-se de movimentos suaves e lentos (cerca de cinco segundos de um extremo ao 
outro), trabalhando todas as zonas que serão submetidas a uma atividade intensa, a uma grande 
mobilidade ou a uma posição estática.

Trata-se, portanto, de repetir um movimento (normalmente entre dez e quinze vezes), sempre de 
ida e volta, sem forçar nem se deter até chegar ao ponto final do trajeto pretendido.

Embora sejam exercícios suaves e, em princípio, apropriados para todos os músicos, 
recomenda-se, em caso de a pessoa ter sofrido qualquer lesão anterior, consultar um médico 
para evitar que algum deles possa não lhe ser adequado.

5. Conclusão

Pode-se concluir que todo violinista/violista necessita ter consciência da importância do 
relaxamento muscular e corporal e do controle da respiração. Precisa saber, portanto, que a 
sua formação não deve ser pautada somente pelo estudo mecânico da técnica, das peças e 
do repertório. Existindo tensão muscular e física que gerem esgotamento psicológico, não será 
possível para o músico expressar-se adequadamente.

Cabe ressaltar, pois, a necessidade de se conhecer, por um lado, a influência e os benefícios da 
respiração e, por outro, a importância do aquecimento direcionado à prática instrumental com a 
realização de exercícios que desenvolvam a flexibilidade e o alongamento das articulações e dos 
músculos diretamente envolvidos no fazer musical de violinistas e violistas.

Podemos justificar tal necessidade, ao constatarmos que, com a prática diária do nosso 
instrumento, seja no estudo pessoal ou nos ensaios, realizamos uma combinação constante de 
contrações e de distensões dos músculos para gerar os movimentos. O problema decorrente é 
que, durante ou depois da nossa prática, existe predisposição para desenvolver o encurtamento 
muscular, que, segundo Di Alencar e Matias (2010), gera aumento do gasto energético, 
desestabilização da postura, utilização de fibras musculares compensatórias, compressão das 
fibras nervosas e perda acentuada da elasticidade muscular, causando cãibra e dor. Portanto, 
segundo Martín (2015), a realização regular de exercícios de alongamento permite manter a 
extensão e a longitude ideal dos músculos, favorecendo, assim, a sua elasticidade.

Que efeitos gera sobre o nosso corpo a prática dos alongamentos? Segundo Martín (2015), 
podemos constatar uma melhora na própria consciência corporal, permitindo uma coordenação 
mais eficaz dos movimentos na prática instrumental; uma diminuição da tensão muscular, 
sentindo-se o corpo mais relaxado; um favorecimento da circulação sanguínea e linfática, 
estimulando a circulação e a oxigenação do músculo e beneficiando, com isso, a recuperação 
física após o esforço.

Por outro lado, a realização dos exercícios poderá facilmente integrar-se à rotina do músico, já 
que as sessões chegam a ter uma duração mínima de cinco minutos. Dessa maneira, não se 
limita o tempo disponível para o estudo, sendo um elemento facilitador para que tais atividades 
formem parte do hábito diário do instrumentista.
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Posicionamento para a realização dos exercícios (sentado ou em pé)



1. O eixo da cabeça deve seguir na vertical.



2. Não deve-se acentuar a curva cervical.

3. Não aumentar a curva dorsal.

4. Usando-se, o espaldar da cadeira deveria apoiar-se na zona lombar

5. Deve-se tentar manter a curva lombar. Ao estar sentados a tendência é abaixar o peito 
sobre o ventre, perdendo-se a curvatura.

6. No caso de que não se indique o contrário, deixar descansar os braços sobre as pernas.

7. Os pés devem estar paralelos, ligeiramente separados e bem apoiados.



1. Para uma postura correta, imaginar uma linha vertical que passe pela orelha, ombros, 
pélvis e tornozelo.

2. Não acentuar a curvatura dorsal.

3. Não avançar a cabeça para a frente. Olhar adiante e não flexionar a cabeça.

4. Relaxar os ombros mantendo a mesma altura em ambos.

5. No caso de que não se indique o contrário, manter os braços caidos ao longo do corpo.

6. Manter os joelhos ligeiramente flexionados sem tensionar as pernas.

7. Manter os pés paralelos e bem apoiados.



1. Exercícios de flexibilidade para antes de tocar (aquecimento geral)

1.1 Mobilidade dos dedos (1)

A mobilidade dos dedos da mão produz-se pelos grupos musculares que estão no antebraço 
(chegam aos dedos através dos tendões) e os que estão dentro da própria mão. Para a 
realização do exercício, a posição inicial deve ser com os braços relaxados diante do corpo, 
sobre a perna ou sobre uma mesa, no caso de estar sentado.

O trabalho consiste em separar lentamente os dedos uns dos outros o quanto seja possível para, 
em seguida, juntá-los.

Recomenda-se repetir o exercício de dez a quinze vezes. Pode-se tentar, também, separar os 
dedos um a um. É importante que o violinista/violista mantenha a mão bem relaxada para não 
forçar a musculatura enquanto realiza o exercício.

1.2 Mobilidade dos dedos (2)

Este exercício trabalha tanto os músculos próprios da mão (os intrínsecos), quanto os do 
antebraço.

Cuidar adequadamente desta musculatura intrínseca, situada na própria mão, preparando-a, 
antes de tocar, mediante os exercícios de flexibilidade e os alongamentos, e, depois de tocar, 
com alongamentos, permite um trabalho muito mais equilibrado e saudável. Além disso, este 
trabalho ajudará a ter uma maior amplitude de movimento e uma melhor coordenação e 
independência dos dedos.

Na posição inicial, os braços devem estar relaxados e colocados diante do corpo, apoiados na 
perna ou sobre a mesa, no caso de estar sentado.

O exercício consiste em flexionar os dedos um a um, prestando atenção em não mover todos os 
dedos ao mesmo tempo. Enquanto um atua, os demais permanecem parados e não começam a 
se mover até que chegue sua vez.

Uma vez que todos estão flexionados, estendem-se um a um. Repete-se esse exercício entre 
dez e quinze vezes. É importante ressaltar que o mesmo não deve ser realizado com força, já 
que se trata apenas de um exercício de flexibilidade ou de mobilidade.

1.3 Bolas chinesas

Este exercício de flexibilidade serve para tonificar a musculatura, representando uma boa forma 
de combinar o trabalho de uma grande parte dos músculos envolvidos nos movimentos da mão 
com o relaxamento.

Realiza-se com duas bolas de tênis de mesa ou similares, colocando-as na palma da mão, com 
os dedos ligeiramente flexionados sobre elas.



O exercício consiste em conseguir que as bolas girem entre elas, graças ao movimento de flexão 
e extensão dos dedos, fazendo com que as mesmas sempre estejam em contato. Deve-se 
tentar realizar os giros para os dois lados, mesmo que seja mais fácil fazê-lo para um deles. O 
movimento será primeiro para um lado e depois, para o outro. Existe a possibilidade de sentir-se 
uma tensão excessiva ao fazer o giro na direção mais difícil. Nesse caso, essa deve ser evitada, 
realizando o giro na outra. Recomenda-se realizar o exercício durante três minutos para cada 
mão.

1.4 Rotações de todo o braço

Exercício que combina movimentos em todas as articulações (dedos, pulso, cotovelo e ombros).

Pode ser realizado sentado ou em pé. Os pés devem estar bem apoiados no chão, a coluna 
vertebral completamente reta e os braços situados diante do corpo.

Na posição inicial, os dedos devem estar estendidos, os pulsos em ligeira extensão e os 
cotovelos flexionados e separados do corpo.

O trabalho consiste em simular o movimento do estilo borboleta da natação, acrescentando 
um abrir e fechar da mão, realizando-se uma extensão e uma flexão do pulso em cada ciclo. 
Recomenda-se repetir o exercício dez vezes para, depois, realizá-lo fazendo círculos na direção 
contrária. A flexão dos dedos e do pulso deve começar quando os braços estiverem atrás do 
corpo.

Recomenda-se que, em caso da pessoa ter algum problema no ombro, somente devam realizar-
se os movimentos do cotovelo, do pulso e dos dedos.

1.5 Flexão da cabeça

As musculaturas anterior e posterior do pescoço são as que normalmente acumulam maior 
tensão ao tocar. Os exercícios de flexibilidade preparam-nas para suportar a carga.

O exercício pode ser realizado em pé ou sentado, com a coluna ereta e os braços relaxados, 
caídos ao lado do corpo ou sobre as pernas.

A dinâmica consiste em flexionar a cabeça o mais que puder e, depois, iniciar o movimento 
contrário, sem chegar a uma extensão máxima (o que poderia prejudicar a coluna) e sem fazê-lo 
com rapidez.

Uma referência para a correta extensão seria chegar ao ponto no qual, sem mover os olhos, 
comece-se a ver a zona do teto, exatamente acima da cabeça. Repetir o exercício dez vezes.

1.6 Inclinação da cabeça

Esse movimento é um gesto que não se costuma realizar de forma simétrica durante a prática 
instrumental e, portanto, convém compensá-lo.



Podendo estar sentado ou em pé, com os braços apoiados sobre as pernas ou ao lado do corpo, 
a cabeça deve estar voltada para frente.

O exercício consiste em levar lentamente a cabeça à inclinação máxima para um lado e, depois, 
iniciar o movimento no sentido contrário. Realizar o exercício dez vezes.

Atentar para não subir os ombros, já que o movimento perderá a sua efetividade. Deve-se manter 
sempre o olhar para frente. Nesse e em outros exercícios podem aparecer estalos articulares ou 
musculares que, no caso de não produzirem dor, podem ser considerados normais.

1.7 Rotação do pescoço

Cabe ressaltar que, da mesma forma que os demais exercícios que atuam sobre o pescoço, os 
movimentos de rotação permitem o trabalho de amplitude articular, preparando a musculatura 
para a ação instrumental.

Com o olhar direcionado para frente e a coluna reta, os braços sobre as pernas ou ao lado 
do corpo, estando sentado ou em pé, deve-se iniciar o movimento de rotação do pescoço 
lentamente, até a posição máxima, para depois fazê-lo no sentido contrário, repetindo o exercício 
dez vezes.

1.8 Subir e abaixar os ombros

A região dos ombros normalmente acumula muita tensão ao tocar. Este exercício é útil para evitar 
tensão já que aquece as estruturas implicadas.

A articulação do ombro é uma das que possui maior mobilidade no ser humano. Esta grande 
liberdade consegue-se a expensas de uma grande instabilidade que deve ser compensada com 
um bom suporte muscular. O problema deve-se a que, tanto na atividade cotidiana quanto no 
trabalho sobre o instrumento, o músico costuma potencializar os músculos que fazem subir o 
ombro em detrimento dos que o fazem descer.

Na posição inicial, sentado ou em pé, os pés devem estar bem apoiados no chão. A coluna 
vertebral deve estar o mais reta possível e os braços relaxados e colocados diante do corpo.

O trabalho consiste em subir os ombros tão alto como seja possível. A seguir devem ser 
abaixados lentamente, permanecendo no final do movimento completamente relaxados. Repetir o 
exercício entre dez e quinze vezes.

Deve-se observar não realizar nenhuma força com a musculatura da região e nem gerar tensão.

1.9 Torção de tronco e braços

Este exercício permite o trabalho conjunto da coluna e das extremidades. Um requisito 
fundamental para conseguir uma boa elasticidade e um bom aquecimento é realizá-lo bem 
relaxado.



Na posição inicial, devemos estar na vertical com os pés bem assentados no chão e os joelhos 
ligeiramente flexionados, a coluna vertebral o mais ereta possível com o quadril para frente. Os 
braços devem estar esticados e ligeiramente separados do corpo.

O objetivo será realizar um movimento de torção de toda a coluna vertebral, no nível do quadril, 
primeiro para um lado e, depois, lentamente, para o outro. Objetivando sua fluidez, deve ser 
acompanhado de um balanceio dos braços, que seguirão as costas. Repetir dez vezes.

É importante salientar a relevância do movimento das costas ser global a partir da zona da pélvis, 
a qual não deve se movimentar. Para evitar sentir tontura, manter, durante todo o processo, o 
olhar para diante.

2. Exercícios de alongamento para antes de tocar (aquecimento geral) e 
para depois de tocar (esfriamento específico)

Antes e depois de tocar

2.1 Lateral do pescoço

Exercício de alongamento a ser realizado antes e depois de tocar.

A parte superior do músculo trapézio é um dos lugares das costas com maior tendência ao 
acúmulo de tensão nos músicos. Deve ser, portanto, uma das zonas do corpo à qual deverá 
dedicar-se maior atenção no instante de alongar.

O exercício pode ser realizado em pé, com as pernas ligeiramente separadas, ou sentado. O 
braço do lado que se quer alongar deve permanecer caído, com o ombro bem relaxado. Segurar 
a cabeça na altura da orelha com a outra mão, passando o braço sobre a cabeça.

A dinâmica consiste em, com a ajuda da mão, inclinar o pescoço para o lado contrário ao qual 
se quer alongar. Deve-se tentar abaixar, ao máximo, o ombro do lado que está sendo alongado. 
Manter o alongamento durante vinte segundos em cada lado.

O exercício deve ser feito bem lentamente, prestando atenção para possíveis moléstias na 
coluna. Recomenda-se, nesse caso, flexionar ou estender ligeiramente o pescoço para procurar 
um ponto onde não haja nenhum tipo de dor.

2.2 Posterior do pescoço

Exercício de alongamento a ser realizado antes e depois de tocar.

O músculo esplênio, situado na nuca, juntamente com os outros músculos que mantêm a postura 
do pescoço, sofre a tendência de acumular tensão e a se contrair. Recomenda-se compensar 
isso com os alongamentos.



Na posição inicial para a realização do exercício, pode-se estar em pé, com as pernas 
ligeiramente separadas, ou sentado. Deve-se segurar o pulso do lado que se está alongando, 
com o braço contrário, por detrás das costas.

A dinâmica consiste em inclinar a cabeça na direção contrária à que se deseja alongar e, para 
frente, com uma flexão do pescoço. Puxar o braço para baixo, a fim de abaixar o ombro. Quanto 
mais se flexionar o pescoço, maior será o grau de alongamento do esplênio. Deve-se manter 
a posição do alongamento durante vinte segundos em cada lado. Para a correta realização do 
exercício, deve-se observar não subir o ombro.

Outra opção será realizar o alongamento segurando com a mão a pata da cadeira deixando, 
dessa maneira, o braço contrário livre. Colocando este acima da cabeça e apoiando a mão no 
nível da orelha do lado oposto pode-se conseguir um alongamento mais intenso.

2.3 Anterior do pescoço

O músculo esternocleidomastoideo é um dos mais importantes da parte anterior do pescoço. Tem 
a função de manter a postura e direcionar a cabeça. Em função de sua tendência a se encolher, 
este alongamento tem por finalidade evitar que isso aconteça. Deve ser realizado antes e depois 
de tocar.

Para alongar o lado direito, estando sentado ou de pé, deve-se situar a cabeça inclinada para o 
lado esquerdo (direcionando a orelha direita para o teto), com uma extensão do pescoço e uma 
ligeira rotação para o lado direito.

O exercício é realizado levantando-se o queixo, acrescentando-se rotação da cabeça para o lado 
esquerdo, mantendo-se o alongamento durante vinte segundos de cada lado.

Deve-se prestar atenção em manter os ombros relaxados, evitando direcionar a cabeça em 
demasia para trás ao levantar o queixo.

2.4 Rotação e extensão do pescoço

Alongamento que trabalha principalmente o músculo esternocleidomastoideo e a parte superior 
do trapézio, a ser realizado antes e depois de tocar.

Na posição inicial, pode-se estar sentado ou em pé, mas erguido. Colocar uma das mãos sobre a 
parte posterior da cabeça, acima da nuca.

O alongamento do lado esquerdo, por exemplo, é realizado colocando-se a mão direita na 
cabeça e puxando-a para baixo e para a direita, com a intenção de levar o queixo tão perto do 
ombro direito quanto seja possível. Manter a posição durante vinte segundos e mudar de lado.

2.5 Posterior da nuca

Exercício de alongamento para antes e depois de tocar.



A prática de instrumentos como o violino e a viola contraem fortemente a região cervical-
escapular devido à assimetria que se origina nessa região ao tocar.

O alongamento pode ser realizado sentado ou em pé.

Na posição inicial, as mãos devem estar entrelaçadas atrás da cabeça, acima da nuca, 
mantendo-se a cabeça reta.

A realização do exercício sentado permite um alongamento maior. Estando em pé, fica reduzida 
a capacidade de alongar em função dos reflexos interferirem para evitar a perda de equilíbrio. 
Deve-se procurar não encolher os ombros para não reduzir o alongamento. O objetivo é que 
o queixo toque o ponto mais baixo possível no peito, na região apical do esterno. Manter o 
exercício durante vinte segundos sem forçar o alongamento.

2.6 Posterior do ombro

Exercício de alongamento para antes e depois de tocar.

A parte posterior do músculo deltoide é especialmente utilizada para tocar vários instrumentos. 
Necessita, desse modo, regularmente ser alongada.

Realiza-se o exercício em pé, levantando o braço para frente na altura do peito, com o cotovelo 
flexionado, sendo segurado por baixo pela outra mão.

O alongamento consiste em empurrar o braço na direção do outro ombro, fazendo com que 
passe por cima dele, como em um movimento de abraçar a si mesmo. Mantê-lo durante vinte 
segundos em cada lado, descansando vinte segundos entre as repetições.

Não realizá-lo em caso de problemas nos tendões do ombro ou ao notar dor nessa articulação, 
principalmente na zona anterior do ombro.

É preciso ressaltar a importância desse alongamento para violinistas e violistas, principalmente 
para o ombro esquerdo, cujos pequenos músculos são submetidos a um trabalho constante de 
encurtamento.

2.7 Extensor do cotovelo

Exercício de alongamento a ser realizado antes e depois de tocar.

Pode ser feito em pé ou sentado. Na posição inicial, deve-se estar erguido, com o braço a ser 
alongado, por exemplo o esquerdo, flexionado na altura do cotovelo. A seguir deve-se elevar 
esse braço até que o cotovelo esteja perto da orelha esquerda e a mão esquerda perto da 
omoplata direita.

O alongamento é realizado segurando-se o cotovelo esquerdo com a mão direita que o empurra 
para detrás da cabeça e para baixo. O músculo alongado, nesse caso, será o tríceps braquial 
esquerdo.

A realização desse exercício, sentado em uma cadeira com espaldar, permite um melhor controle 



do equilíbrio e, assim sendo, uma maior força poderá ser aplicada aos músculos com o corpo em 
equilíbrio.

2.8 Rotação dos ombros

Exercício de alongamento direcionado à articulação exterior dos ombros, a ser realizado antes e 
depois de tocar.

Alongar os músculos da região dos ombros é importante para fortalecer e restaurar a amplitude 
de movimento e prevenir lesões. O alongar suave ajuda a reduzir a dor muscular e a manter os 
músculos flexíveis.

Este exercício pode ser realizado sentado ou em pé. Ele é feito alongando-se o braço por trás 
da cabeça e para baixo, o máximo possível, segurando os dedos da outra mão por trás das 
costas. No caso de se ter ombros tensionados e com pouca flexibilidade, o alongamento pode ser 
executado com a ajuda de uma toalha.

Mantendo a ponta dessa toalha pendurada com uma das mãos por detrás das costas, deve-se 
segurar o seu extremo oposto com a outra mão pela parte baixa das costas. A seguir, deve-
se puxá-la com a mão para baixo na direção dos glúteos, puxando assim o outro braço para 
baixo, alongando a musculatura do ombro. Manter a posição de vinte a trinta segundos para, 
posteriormente, mudar de lado.

Quando os ombros estiverem mais flexíveis, conseguir-se-á realizar o exercício segurando as 
mãos.

2.9 Laterais do abdome

Exercício de alongamento para antes e depois de tocar.

Deve ser realizado na vertical, com os pés ligeiramente separados. A seguir, colocar um braço 
para cima com a outra mão apoiada na cintura.

O alongamento consiste em dobrar a cintura para o lado onde a mão está apoiada, mas 
sem excessos para não prejudicar a coluna. Sustentar o outro braço reto acima da cabeça. 
Recomenda-se manter a posição por vinte segundos de cada lado.

É importante não realizar esse exercício no caso de sofrer de problemas no ombro. Deve-se 
lembrar de não se dobrar excessivamente a cintura para o lado, já que isso poderia forçar a 
coluna. O alongamento é obtido, na sua essência, ao tentar afastar o braço para cima.

2.10 Tórax e peitoral

Exercício de alongamento para antes e depois de tocar.

Alongar os músculos da parte anterior do braço e do tórax (bíceps e peitoral, principalmente) 
contribuirá para manter uma postura melhor e para diminuir a tensão. A referida musculatura vai, 



aos poucos, acumulando tensão ao tocar o instrumento, sobretudo ao fazê-lo com os ombros 
fechados.

Na posição inicial, ficar em pé, de lado junto a uma parede ou a um objeto em que se possa 
segurar. Colocar todo o braço alongado para trás, apoiando a mão aberta com a palma sobre a 
parede ou sobre o objeto. Pelo fato de os pés estarem direcionados para frente e o braço para 
trás, a parte alta do tórax permanece em torção.

O alongamento consiste em puxar para frente o ombro do lado que se deseja alongar, 
recuperando a torção do tórax. Deve-se manter a tensão por vinte segundos de cada lado.

Aconselha-se não realizar o alongamento com os dois braços ao mesmo tempo, já que 
isso provocaria uma postura forçada para as costas. Deve-se manter a mão bem aberta e 
suficientemente alta para notar tensão no braço e no peito. Nunca subir a mão acima da altura do 
ombro, já que isso poderia causar uma lesão.

Esse exercício não deve ser realizado em caso da pessoa ter sofrido anteriormente uma luxação 
no ombro.

2.11 Interescapular

Alongamento para ser realizado antes e depois de tocar.

Os músculos romboides são os que permitem jogar os ombros para trás. A posição exercida 
ao tocar instrumentos de corda friccionada no ombro (violino e viola) sobrecarrega a referida 
musculatura, pelo que é necessário compensá-la por meio do alongamento.

Na posição inicial, deve-se estar em pé, com as pernas ligeiramente separadas. Colocar o braço 
adiante, segurando-o na altura do cotovelo com a outra mão.

O alongamento consiste em jogar o ombro adiante e para dentro, tracionando-o com o braço 
contrário e fazendo-o cruzar na frente do peito. Manter o alongamento por vinte segundos em 
cada lado.

Deve-se atentar para o fato de que a ação dos músculos romboides é juntar as omoplatas e, 
portanto, faz-se imprescindível que, ao alongar-se, o ombro se desloque para adiante. Isso não 
será possível sem manter a região bem relaxada e facilitando o alongamento ao segurar o braço 
na altura do cotovelo.

2.12 Dedos e músculos da mão

Exercício para antes e depois de tocar.

Os músculos próprios da mão situam-se entre os seus ossos, sendo essenciais para a 
mobilidade dos dedos. O alongamento dos mesmos compensa as cargas de trabalho às quais 
são submetidos pela prática instrumental.

Recomenda-se, na posição inicial, colocar os dedos estendidos e o pulso ligeiramente para trás, 
em extensão. A palma da mão deve permanecer voltada para diante. Com a outra mão, segura-



se o dedo que se deseja alongar, colocando as falanges em flexão.

Mantendo-se o dedo em flexão, direcioná-lo para trás. Manter a tensão durante uns vinte 
segundos. O alongamento deve ser realizado para cada dedo, exceto o polegar.

Sendo capazes de controlar o alongamento que se realiza em cada dedo, o mesmo pode ser 
realizado segurando todos os dedos ao mesmo tempo.

É preciso ressaltar que, em mãos pouco elásticas, esse alongamento pode provocar, mesmo que 
realizado com suavidade, dor na base dos dedos. Nesse caso, não se deve fazer o alongamento.

Evidencia-se a importância da articulação de cada dedo poder ser flexionada e alongada com 
uma pequena pressão administrada pela outra mão. O alongamento dos dedos, por separado e 
todos juntos, prepara-os para a ação no instrumento.

2.13 Mão para baixo e músculos flexores dos dedos

Exercício de alongamento para antes e depois de tocar.

Este exercício trabalha os músculos dos dedos e do punho exercitando-os em rotação externa, 
permitindo que sejam alongadas, com maior efetividade, regiões diferentes àquelas que serão 
alongadas quando realizarmos o exercício seguinte, mão para trás.

Na posição inicial, deve-se manter o cotovelo ligeiramente flexionado e a palma da mão 
direcionada para cima (rotação externa). A seguir, coloca-se a palma da mão direcionada para 
frente, com os dedos para baixo, apoiando-os com a outra mão.

O alongamento é realizado aumentando-se com a mão contrária a extensão do pulso e dos 
dedos empurrando a palma da mão para baixo direcionando os dedos para trás. Deve-se manter 
a posição por vinte segundos e depois passar ao outro lado. Para que se alongue com maior 
intensidade, deve-se estender o cotovelo

Recomenda-se alongar sistematicamente todos os músculos dos dedos devido à necessidade 
de poder movê-los rapidamente durante a prática instrumental. Alongá-los será um ótimo 
aquecimento e uma maneira de garantir a flexibilidade dos tendões para que se realizem os 
movimentos dos dedos de uma forma fluida e coordenada. A tensão do alongamento é produzida 
ao longo dos músculos flexores, na parte anterior do antebraço.

2.14 Mão para trás

Exercício de alongamento para antes e depois de tocar.

Os músculos flexores dos dedos e do punho, mesmo alternando contração e relaxamento, 
acumulam esforço devido ao seu trabalho repetitivo, facilitando, assim, que tanto as fibras 
musculares quanto seus tendões fiquem propensos à inflamação.

Para realizar o alongamento, na posição inicial, o cotovelo é colocado ligeiramente flexionado e a 
palma da mão direcionada para baixo. Esticam-se os dedos da mão (extensão). A seguir, deve-se 
colocar a outra mão em perpendicular por debaixo dos dedos.



Realizar a extensão do punho e dos dedos enquanto se aumenta também a extensão do 
cotovelo. Manter o alongamento entre vinte e trinta segundos em cada lado.

Deve-se observar, nesse exercício, para não fazer força em nenhuma região do braço que se 
está alongando; fazê-lo somente com o braço que ajuda a realizar o alongamento. Não alongar 
com os braços muito levantados e não subir os ombros.

No caso de sentir dor no antebraço que faz força, recomenda-se substituí-lo, por exemplo, pondo 
a palma da mão na parede. Nesse caso, procura-se não exercer força ao nível do pulso.

Esse alongamento pode ser realizado também sobre uma mesa ou apoiando o punho em uma 
estante de partitura.

Realiza-se o alongamento com o cotovelo reto, puxando suavemente para trás, com a outra mão, 
os dedos estendidos e o punho. Manter a posição aproximadamente por trinta segundos. Notar-
se-á, no exercício, o alongamento dos músculos do antebraço.

2.15 Palma da mão

Exercício para antes e depois de tocar.

A aponeurose palmar (a fáscia profunda da palma da mão) é uma estrutura fibrosa que ocupa 
praticamente toda a palma da mão e que contribui para flexionar os dedos. É aconselhável 
alongá-la com regularidade.

Na posição inicial, deve-se pôr em contato a ponta dos dedos das duas mãos, mantendo a base 
de ambas separadas e os cotovelos altos, na horizontal.

Para realizar o alongamento deve-se pressionar uma mão contra a outra, tentando juntar a base 
dos dedos, realizando uma extensão máxima sem variar a posição do pulso e dos cotovelos. 
Manter a posição por vinte segundos.

Deve-se estar atento para não realizar demasiada tensão, já que isso causaria dor com 
facilidade. Não juntar a base das mãos ou subir os cotovelos em excesso.

Antes de tocar

2.16 Dedos da mão esquerda

Exercício para desenvolver a flexibilidade dos dedos da mão esquerda através do alongamento 
dos mesmos. Recomenda-se fazê-lo antes de tocar.t

Aconselha-se a realização de três exercícios, mantendo a posição, contando até seis, e repetindo 
cada exercício quatro vezes, da seguinte forma:

1. Colocar um elástico ao redor dos quatro dedos da mão esquerda, perto da ponta do quarto 
e da do primeiro dedo. Manter a mão posicionada acima, na altura de tocar o instrumento. 



Alongar o primeiro dedo tão longe quanto seja possível dos outros três dedos.

2. Mover o primeiro e o segundo dedos de forma a separá-los o máximo possível do terceiro e 
do quarto. Manter a posição, contando até seis.

3. Alongar o quarto dedo, movendo-o o mais longe possível dos outros três, que permanecem 
juntos. Manter o alongamento, contando até seis.

Outra possibilidade é a seguinte: com a ajuda do polegar e do primeiro dedo da mão direita, 
separar o primeiro e segundo dedos da mão esquerda tanto quanto seja possível. Manter os 
dedos alongados, contando até seis. Repetir quatro vezes, fazendo o mesmo com os outros 
dedos.

2.17 Punho para fora

Exercício de alongamento a ser realizado antes de tocar.

Os músculos extensores dos dedos estão situados no antebraço e são os que têm uma grande 
tendência ao acúmulo de cansaço, sendo necessário, portanto, o alongamento regular dos 
mesmos.

Deve-se manter o braço com o cotovelo ligeiramente flexionado e em rotação interna, com a 
palma da mão para fora. A seguir, fechar o punho da mão que se deseja alongar, com o dedo 
polegar para dentro. Segurar o punho com a outra mão.

O alongamento deve ser realizado flexionando-se o punho enquanto se estende o cotovelo, 
mantendo o movimento durante vinte segundos, de cada lado.

Os exercícios de alongamento que trabalham a flexão do punho e a extensão do cotovelo são 
um bom teste para detectar duas lesões comuns na prática instrumental: a síndrome do túnel do 
carpo e a epicondilite lateral, conhecida também como “cotovelo de tenista”. No caso de sentir 
algum desconforto no cotovelo ou alguma sensação estranha nas mãos, deve-se consultar um 
fisioterapeuta.

Pode-se verificar que, variando a rotação do antebraço e a posição do cotovelo, muda-se a 
região muscular que se está alongando. É preciso experimentar qual é a posição que provoca 
um alongamento mais adequado. Não se deve fazer força em nenhuma parte do braço que 
está sendo alongado. Ela deve ser exercida apenas com o músculo implicado na realização do 
alongamento.

Depois de tocar

2.18 Punho para dentro

Exercício de alongamento para depois de tocar.

Os músculos extensores dos dedos, nos músicos, têm a tendência de ficarem sobrecarregados 



ao tocar. De acordo com a posição do antebraço, conseguir-se-á alongar mais uma parte ou 
outra. O exercício deve ser realizado em rotação externa.

Na posição inicial, deve-se colocar o braço com o cotovelo em ligeira flexão, com a mão posta 
de lado e a palma voltada para dentro. A mão se fecha com o dedo polegar no interior do punho. 
Deve-se segurar o punho com a outra mão, cuja palma cobrirá os dedos.

O exercício de alongamento consiste em tentar com a outra mão aumentar a flexão do pulso, 
enquanto se realiza a extensão do cotovelo. Deve-se manter a tensão por vinte segundos em 
cada lado.

Deve-se prestar atenção em como se aplica a força sobre a mão, procurando concentrá-la 
preferencialmente sobre o quinto dedo.

2.19 Alongamento da musculatura escapular (omoplatas)

Exercício que deve ser praticado, preferencialmente, depois de tocar.

Na posição inicial, em pé, com as duas mãos, ligeiramente separadas, apoiadas na parede na 
altura do ombro.

O alongamento é realizado apoiando-se os braços estendidos contra a parede, e, depois, 
curvando-se a parte superior das costas e dobrando-se os joelhos para apoiar corretamente 
a bacia.  A palma das mãos apoiadas na parede, com os dedos ligeiramente separados e 
direcionados para cima.

Para variar a tensão do alongamento, pode-se mudar a orientação dos dedos da mão para o 
exterior e para baixo.

2.20 Alongamento das costas

Deve-se praticar este alongamento preferencialmente depois de tocar.

A importância de alongar as costas deve-se ao fato da musculatura, que está justamente nos 
lados da coluna, permanecer continuamente contraída para manter a postura enquanto o músico 
está tocando. Ao alongar as costas, esta suportará melhor a carga, evitando possíveis lesões.

Deve-se realizar o alongamento sentado, com as mãos caídas ao longo do corpo e as pernas 
ligeiramente separadas. Alonga-se deixando cair o corpo para frente e para baixo, com as mãos 
por fora das pernas. Arquear as costas desde a parte cervical, deixando cair os ombros para 
alongar a zona dorsal.

Nesse ponto, deve-se continuar a flexão desde o abdome, abaixando-o junto com a cabeça para 
posicionarem-se entre as pernas e por debaixo das coxas. Colocar a cabeça no meio das pernas 
aumentará o alongamento. Manter a posição por vinte segundos.

3. Exercícios de alongamento que podem ser realizados durante os 



ensaios

Realizar alongamentos específicos durante os ensaios é um hábito seguro contra possíveis 
lesões.

Muitos dos exercícios básicos que devem ser realizados diariamente podem ser praticados 
durante os ensaios. Podem ser incorporados na rotina da prática diária e podem ser feitos em 
momentos diferentes e curtos, como durante alguns compassos de pausa.

3.1 Tórax e Peitoral

Este exercício é uma variante do alongamento do mesmo nome especificado anteriormente 
(2.10).

Realiza-se sentado, podendo segurar o violino ou a viola, alongando-se um lado de cada vez, 
colocando o braço por detrás do espaldar da cadeira e direcionando o tórax suavemente para 
frente. Deve-se manter a coluna ereta e os pés bem assentados no chão.

3.2 Antebraço

Este alongamento é uma variante do exercício especificado anteriormente como “mão para 
trás” (2.14). Durante o período de ensaio, pode ser realizado apoiando-se o pulso na estante da 
partitura e seguindo-se a mesma dinâmica mostrada previamente.

Outra variante do alongamento é realizada esticando o braço esquerdo com a parte interior do 
pulso na direção da voluta do instrumento, com o apoio entre o primeiro e o segundo dedo. O 
objetivo será alongar o antebraço e o pulso, distendendo ao mesmo tempo o braço.

3.3 Rotação do antebraço

Violinistas e violistas permanecem com o braço esquerdo em rotação durante a prática do 
instrumento, necessitando, assim, distender o braço periodicamente.

Realiza-se o alongamento do braço esquerdo sentado, deslizando-se o braço na parte detrás da 
cadeira, virando-se a mão no sentido anti-horário e segurando-se o pé da cadeira por trás. Deve-
se alongar por aproximadamente trinta segundos.

3.4 Músculos rotadores da nuca e músculos anteriores do antebraço

Este exercício é um alongamento combinado dos músculos da nuca e do antebraço. Pode ser 
realizado sentado. A coluna deve estar bem ereta e os pés assentados no chão.

Com as pernas ligeiramente separadas, realiza-se uma rotação do pescoço para a direita, 
trabalhando os músculos rotadores da nuca. Ao mesmo tempo, estende-se o braço esquerdo 
para baixo na lateral do corpo, com uma extensão do punho e os dedos retos (a palma para 



baixo). Alongam-se, assim, os músculos na parte anterior do antebraço. A seguir, pode-se inverter 
o lado da rotação do pescoço e o braço estendido.

3.5 Músculos anteriores do ombro e músculos flexores dos dedos

Alongamento combinado para os músculos dos ombros e dos dedos. É uma variante do 
alongamento dos músculos flexores dos dedos, anteriormente especificado no exercício 2.13.

Para a realização do exercício, o músico deve estar sentado no centro da cadeira. Deve-se 
flexionar ligeiramente a cabeça enquanto se posiciona o lado a ser alongado, com a palma da 
mão apoiada na parte de trás do assento; os dedos juntos apoiados igualmente no mesmo lugar 
e em paralelo às costas.

Da mesma forma que no exercício 2.13, a tensão do alongamento é produzida ao longo dos 
músculos flexores dos dedos, na parte anterior do antebraço.

3.6 Músculos flexores dos dedos

Este alongamento é uma nova variante para os músculos flexores dos dedos. Sentado na ponta 
da cadeira, com a coluna bem ereta e os pés bem assentados no chão, alonga-se um lado de 
cada vez, colocando a mão apoiada no assento com os dedos juntos direcionados para trás.

3.7 Músculos que sustentam as omoplatas

Exercício de alongamento direcionado pelo instrumento. Colocando o violino ou a viola na altura 
dos joelhos, segurando-o verticalmente com as duas mãos, com o tronco e a cabeça ereta, 
estendem-se os braços para frente.

3.8 Músculos posteriores da coxa

Exercício de alongamento que trabalha os músculos isquiotibiais, na parte posterior da coxa.

Na posição inicial, sentado, levemente inclinado para frente com a coluna ereta. Realiza-se 
o exercício adiantando a perna direita e levantando a ponta do pé na sua direção. Fazer o 
movimento lentamente até alcançar a máxima flexão, sentindo o alongamento dos músculos 
posteriores da coxa.
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