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“Until you spread your wings you'll 

have no idea how far you can fly”. 



RESUMO 
 

Referenciais teóricos relatam que problemas de ordem física dos músicos já 
eram discutidos desde o século XIX. Poor em 1887 descreve a “pane dos 
pianistas”. Em 1932, Singer realiza primeira publicação sobre distúrbios no 
aparelho músculo-esquelético dos músicos. Porém, a necessidade de uma 
medicina da música nasceu a partir da década de 1980 com o crescimento da 
medicina das artes performáticas, quando grandes pianistas da época 
relataram publicamente sobre os diversos problemas corporais que afetavam 
diretamente suas habilidades durante a performance musical. Percebe-se, a 
partir da década de 1990, um aumento no número de publicações desse tema: 
trabalhos com cantores de óperas, instrumentistas de cordas, clarinetistas, 
músicos instrumentistas de orquestras, cantores, pianistas, trompistas, dentre 
outros, verificando como principais discos de lesões fatores como tensões 
musculares, questões técnicas, má postura durante a prática do instrumento, 
movimentos repetitivos, extensas horas de estudos diários, aspectos 
relacionadas à ergonomia do instrumento, do ambiente físico de trabalho e 
estudo e hábito de vida sedentário. Entretanto, observa-se uma escassez de 
estudos que discutam um método de treinamento de alguma capacidade física 
e que seja específico para os músicos. Assim, o objetivo do presente estudo 
será ressaltar a importância do treinamento da capacidade física força na 
musculação para os músicos instrumentistas de sopro, propondo uma sessão 
de treinamento de força no salão de musculação. Metodologia: Será feita uma 
revisão de literatura, a partir da qual fundamentou a prescrição de um 
treinamento da capacidade física força para instrumentistas de sopro. 
Considerações Finais: A atividade que o músico exerce necessita de uma 
preparação física adequada para a prática do instrumento. Porém, observa-se 
que uma grande parcela dos músicos possui um hábito de vida sedentário e, 
conseqüentemente, um mau condicionamento físico, o que corrobora para um 
dos multifatores que provocam o processo de acometimento de lesões. Assim, 
observa-se uma falta de conhecimento desse grupo com relação aos 
benefícios que um treinamento físico específico pode proporcionar à prática 
musical, além de haver uma carência de profissionais da educação física que 
trabalhem na área da saúde do músico. 
 
 
Palavras- chave: Saúde. Músico. Treinamento. Força. 

 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

FIGURA 1: Estrutura e componentes da capacidade motora força. 

FIGURA 2: Mecanismos de desenvolvimento da força. 

FIGURA 3: Ilustração esquemática da estrutura muscular. 

FIGURA 4: Figura Ilustrativa. Vista frontal (a) e vista lateral (b) da prática de um 

oboísta. 

FIGURA 5: Figura Ilustrativa. Vista frontal (a) e vista lateral (b) da prática de um 

saxofonista. 
FIGURA 6: Figura Ilustrativa. Exercício de flexão de ombros no cross over 

específico à angulação de prática dos instrumentos clarinete e saxofone. Início 

da ação concêntrica (a) e final da ação concêntrica (b). 

FIGURA 7: Figura Ilustrativa. Vista frontal (a) e vista lateral (b) da prática de um 

flautista. 

FIGURA 8: Figura Ilustrativa. Exercício de rotação interna e externa de ombros 

simultânea no cross over específico à angulação de prática do instrumento 

flauta transversal. Início da ação concêntrica (a) e final da ação concêntrica (b). 

FIGURA 9: Figura Ilustrativa. Vista frontal (a) e vista lateral (b) da prática de um 

trompetista. 

FIGURA 10: Figura Ilustrativa. Exercício de flexão de ombros no cross over 

específico à angulação de prática do instrumento trompete. Início da ação 

concêntrica (a) e final da ação concêntrica (b). 

 
QUADRO 1: Comparação entre as atividades de atletas e músicos profissionais 

QUADRO 2: Sugestão de uma sessão de treinamento para músico 

instrumentista de sopro. 

 

LISTA DE TABELAS 
TABELA 1: Tempo Dedicado a Atividade Instrumental x Interrupção da 

Atividade Instrumental. 

TABELA 2: Trabalho Corporal. 

 

 
 



SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO..................................................................................................7 
1.1 Justificativa..................................................................................................8 
1.2 Objetivo.........................................................................................................8 
 
2 METODOLOGIA...............................................................................................8 
2.1 Limitações do Estudo..................................................................................9 
 

3 O PROCESSO DO ACOMETIMENTO DE LESÕES.......................................9 
 
4 A PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO E O MÚSICO......................................10 
 
5 PREVENÇÃO.................................................................................................12 
 
6 O MÚSICO-ATLETA......................................................................................13 
 
7 A REALAÇÃO MÚSICO E INSTRUMENTO..................................................16 
7.1 A ergonomia dos instrumentos: análise geral........................................16 
7.2 Análise Cinesiológica: aspectos gerais dos instrumentistas de 
sopro.................................................................................................................16 
 

8 CAPACIDADE FÍSICA FORÇA.....................................................................17 
8.1 Definição e conceitos................................................................................18 
8.2 Adaptações neurais e morfológicas ao treino de força.........................19 

 
9 PROPOSTA DE TREINAMENTO DE FORÇA...............................................22 
9.1 Treinamento na musculação....................................................................22 
 9.1.1 Componentes da carga de treinamento.........................................22 

 9.1.2 Variáveis Estruturais......................................................................23 

9.2 Aplicabilidade para o músico...................................................................25 
9.3 Sessão de treinamento..............................................................................25 
9.4 Figuras comparativas: especificidade do treinamento de força...........27 
10 CONCLUSÃO...............................................................................................30 
RERERÊNCIAS.................................................................................................31



 7

1 INTRODUÇÃO 
 
 
A realização do presente estudo teve como motivação todo um percurso de vida até 

hoje, que abrangeu tanto o meio esportivo quanto musical. Durante este caminho, foi 

percebido como o processo de acometimento de lesões é tão presente entre os 

músicos quando comparado aos atletas. A partir de então, foi observado na literatura 

como a área da Saúde do Músico vem ganhando sua devida importância através do 

olhar dos profissionais da saúde. 

 

Para buscar um melhor entendimento a respeito do surgimento do termo “saúde do 

músico”, é necessário recorrer a fatos históricos que retratem o nascimento e 

desenvolvimento do termo em questão até os dias atuais.  

 

Referenciais teóricos relatam que problemas de ordem física dos músicos já eram 

discutidos desde o século XIX. Segundo Costa (2005), um estudo realizado por G. 

V. Poor1 em 1887 descreve a “pane dos pianistas” como tema de seu estudo. Mais 

tarde, em 1932, Singer2 realiza primeira publicação sobre distúrbios no aparelho 

músculo-esquelético dos músicos (PEDERIVA, 2005).  

 

Porém, a necessidade de uma medicina da música nasceu a partir da década de 

1980 com o crescimento da medicina das artes performáticas, quando grandes 

pianistas da época relataram publicamente sobre os diversos problemas corporais 

que afetavam diretamente suas habilidades durante a performance musical 

(PEDERIVA, 2005).  

 

Através de pesquisas na literatura de estudos que apresentam o termo “saúde do 

músico” como foco em questão, percebe-se, a partir da década de 1990, um 

aumento no número de publicações que abrangem esse tema. Dentre estudos já 

                                                
1 POOR, G. V. Clinical Lecture on Certain Conditions of the Hand and Arm Which Interfere with the 
Performance of Professional Acts, Especially Piano-Playing. British Medical Journal, v.1, n.1, 441-
444,1887. 
 
2 APUD JOUBREL, I.; ROBINEAU, S.; PETRILLI, S.; GALLIEN, P. Annales de Readaptation et 
Medicine Physique, 2001. p. 72-80. 
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realizados, podemos citar trabalhos com cantores de óperas: Royster, Royster e 

Killion (1991); instrumentistas de cordas: Royster, Royster e Killion (1991) e Costa 

(2003); clarinetistas: Silveira (2006); músicos instrumentistas de orquestras: 

Gabrielsson (1999), Trelha et al. (2004), Teixeira et al. (2009) e Kothe et al. (2009) 

Oliveira (2010); cantores em geral: Campos (2007); estudantes de violino: Alves 

(2008); pianistas: Fonseca (2007) e trompistas: Ferreira (2009). 

 

A partir de então, verificamos o crescimento da real necessidade de se entender as 

especificidades físicas e técnicas de cada músico instrumentista, cantor ou regente a 

fim de relacioná-las com o acometimento das lesões músculoesqueléticas tão 

freqüentes neste grupo.  

 
 
1.1 Justificativa 
Tendo observado na literatura uma escassez de estudos que discutam um método 

de treinamento de alguma capacidade física e que seja específico para os músicos, 

faz-se necessário este trabalho. 

 
 
1.2 Objetivo 
O objetivo do presente estudo será ressaltar a importância do treinamento da 

capacidade física força na musculação para os músicos instrumentistas de sopro. 

Para tanto, será proposta uma sessão de treinamento de força no salão de 

musculação. 
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2 METODOLOGIA 
 
 
Este estudo trata de uma revisão de literatura, a partir da qual fundamentou a 

prescrição de um treinamento da capacidade física força para instrumentistas de 

sopro. 

 

 

 

2.1 Limitações do Estudo 
 
 
Neste estudo, a proposta de treinamento da capacidade física força não será 

aplicada à musculatura das mãos e da face por não se tratar de um conhecimento 

específico da educação física. Porém, sabe-se que a preparação adequada desses 

músculos é essencial para o desempenho do instrumentista.  

 

Outra limitação deste estudo foi a análise geral da relação ergonomia e cinesiologia 

aplicada aos instrumentistas de sopro, pois sabe-se que o modelo, o formato e o 

peso dos instrumentos são diferenciados. Entretanto, observa-se que as articulações 

e envolvidas e os grupos musculares exigidos durante a prática dos instrumentos de 

sopro são semelhantes. 
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3 O PROCESSO DO ACOMETIMENTO DE LESÕES 

 

 

O processo de lesões que acometem os músicos trata-se de uma questão 

multifatorial, ou seja, podem ser categorizadas em conseqüências da soma de 

diversos fatores. Como principais causas podemos citar: repertório estudado 

(FRANK e MÜHLEN, 2007), questões técnicas como tensões musculares e má 

postura durante a prática do instrumento (BLUM e AHLERS , 1994; NORRIS, 1997; 

PEDERIVA, 2005; FRANK e MÜHLEN, 2007), questões relacionadas à ergonomia 

do instrumento (PEDERIVA, 2005; FRANK e MÜHLEN, 2007), questões quanto à 

ergonomia do ambiente físico de trabalho e estudo (BLUM e AHLERS, 1994; 

NORRIS, 1997; COSTA, 2005; TEIXEIRA et al., 2009; KOTHE et al., 2009; 

FRAGELLI e GÜNTHER, 2009), extensas horas de estudos diários (BLUM e 

AHLERS, 1994; NORRIS, 1997; TRELHA et al. 2004; COSTA, 2005) e realização de 

movimentos repetitivos durante muitas horas de estudo e apresentações 

(LOCKWOOD, 19893 e HOPPMANN, 20014 citados por TRELHA et al., 2004; 

TEIXEIRA et al., 2009). 

 

Podemos citar alguns fatores causais, tais como: a) aspectos possíveis de correção 

pelo próprio músico (trata-se das questões ergonômicas do ambiente de trabalho e 

estudo, técnica e má postura) ou limitações impostas muitas vezes não moduláveis 

(como a ergonomia do instrumento, repertório estudado, movimentos repetitivos e 

extensas horas de estudos). Porém, ressalta-se aqui a importância da intervenção 

dos profissionais da saúde para orientar os músicos em como melhorar as 

condições da prática de estudo (posturais e ergonômicas), instruindo-os a 

desenvolverem sua consciência corporal e suas capacidades físicas, tão exigidas 

durante a prática musical. 

 

Devemos acrescentar ainda a todas essas causas uma condição muito comum aos 

músicos: falta de condicionamento físico (BLUM e AHLERS, 1994; NORRIS, 1997) e 

hábito de vida sedentário (SALVE, 2007). Alguns autores afirmam ainda que o 
                                                
3 LOCKWOOD, A. H. Medical problems of musicians. The New England Journal of Medicine, 
Boston, v.320, n.4, p.221-227, 1989. 
4 HOPPMANN, R. A. Instrumental musicians’ hazards. Occupational Medicine, Philadelphia, v.16, 
n.4, p.619-631,oct./dec., 2001. 
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músico necessita de um bom condicionamento físico e alongamentos específicos 

(COSTA, 2003), grande habilidade neuromuscular, como velocidade e resistência 

(FRAGELLI e GÜNTHER, 2009).  
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4 A PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO E O MÚSICO 
 
 

Vários estudos realizados com músicos universitários (SALVE, 2007) e músicos de 

orquestras (STERNBACH,19855 apud GAÀL, 2001; TEIXEIRA et al., 2009; 

GABRIELSSON, 19996 apud PEDERIVA, 2005) confirmam a grande porcentagem 

de músicos sedentários e com algum problema de ordem física. E segundo Gaál 

(2001), as possíveis doenças desenvolvidas pelo hábito de vida sedentário, como 

obesidade, hipertensão, doenças coronarianas e diabetes (NAHAS, 2003) podem 

afetar negativamente a capacidade e qualidade da performance do músico.  

 

É o que demonstra o estudo de Andrade e Fonseca (2000) que abrangeu 13 estados 

brasileiros a fim de verificar o stress físico nos instrumentistas de cordas. Foram 

entrevistados, através de um questionário, um total de 419 músicos instrumentos de 

cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). Verificou-se que quanto maior a 

prática diária do instrumento, maior foi a porcentagem de indivíduos que foram 

afastados dos estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 STERNBACH, D. Addressing Stress-Related Illness in Professional Musicians. Maryland Medical 
Journal, v.42, n.3, p.283-288, 1993. 
6 GABRIELSSON, A. The performance of Music. In: DEUTSCH, D. The Psychology of music. 
California: Academic Press, 1999.p. 501-602 
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TABELA 1: Tempo Dedicado a Atividade Instrumental x Interrupção da Atividade 
Instrumental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: ANDRADE e FONSECA, 2000 p. (125) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O levantamento realizado por Andrade e Fonseca (2000) verificou ainda que quase 

80% desses músicos não realizam nenhum tipo de atividade física.  
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TABELA 2: Trabalho Corporal 
 

 
   FONTE: ANDRADE e FONSECA, 2000 p. (126) 
 

 

Podemos perceber também que dos músicos que praticam atividade física não a 

realizam com o intuito de melhorar suas capacidades físicas direcionadas ao fazer 

musical. Foi o que constatou Teixeira e colaboradores (2009) em uma pesquisa com 

músicos instrumentistas de orquestra de uma região sul do Brasil. 
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5 PREVENÇÃO 
 
 
O pequeno índice de músicos que praticam atividade física pode sugerir alguns 

fatores que contribuem para o sedentarismo deste grupo: a) a falta de informações 

deste grupo com relação à influência da prática de exercícios físicos para o fazer 

musical; b) a escassez de estudos na área da saúde do músico, bem como c) a 

carência de profissionais da saúde especializados nesta área, d) a pouca 

integralização dos profissionais da saúde com escolas de música e universidades e 

e) a falta de conscientização dos professores de música quanto à importância da 

demanda física do instrumentista.  

Costa e Abrahão (2004), Teixeira (2009) e Costa (2005) relatam da importância da 

prática de exercícios físicos e como essa prática, sob uma orientação adequada, 

podem atuar como fator de prevenção de lesões causadas pela prática instrumental 

e minimizar esse processo de adoecimento. Uma vez que o corpo é o instrumento 

de trabalho do músico e é solicitado como um todo na atividade musical (COSTA e 

ABRAHÃO, 2003; ANDRADE e FONSECA, 2000; GALVÃO e KEMP, 1999; SILVA, 

2000) ele deve estar sempre bem preparado. 

 

Segundo Bird (1992)7 , citado por Teixeira e colaboradores (2009):  

 
[...] com instrumentos que são tocados assimetricamente o desequilíbrio 
músculoesquelético tende a aumentar com as práticas, o que pode causar 
problemas para os músicos em sua vida futura se não trabalhada. 
(TEIXEIRA, 2009, p.4). 

 

Percebe-se que músicos que possuem uma vida fisicamente ativa queixam menos 

de dores de ordem física quando comparado a indivíduos sedentários.  Sendo 

assim, observa-se como uma proposta de um treinamento específico que obedeça a 

relação instrumento-instrumentista pode contribuir para minimizar as lesões ósteo-

musculares decorrentes da prática do instrumento. 

 

 

 
                                                
7 BIRD, H. Musculoeskeletal problems encountered in musicians. International Society for Study of 
Tension of Performance. v. 7, p. 4-5, 1992. 
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6 O MÚSICO-ATLETA 

 

Segundo Andrade e Fonseca (2000), a tendência às lesões pelas quais os músicos 

estão submetidos pode ser comparada à de um atleta, pois as práticas das 

atividades dos dois grupos se assemelham devido à imposição de um treinamento 

muscular no qual estão envolvidos por extensas horas de prática diárias. Além disso, 

ambos possuem, em geral, uma apresentação pública, onde demonstrarão toda a 

sua habilidade e técnica. Para esses autores, entretanto, o atleta ainda possui uma 

vantagem sobre o músico: sempre possui um técnico e/ou um médico responsável 

pela sua saúde. 

 

A partir dessas considerações, Fonseca (2007) elaborou o quadro que segue abaixo 

para comparar as atividades exercidas entre atletas e músicos. Neste quadro é 

possível verificar como o contexto em que o músico profissional está inserido se 

relaciona com as conseqüências físicas impostas pela prática do instrumento. 

 
QUADRO 1:  
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FONTE: FONSECA, 2007 p. (4) 
 

Porém, algumas críticas podem ser realizadas sobre este quadro, uma vez que o 

autor generalizou as atividades exercidas pelos atletas e pelos músicos. Pode ser 

observado que a modalidade esportiva dos atletas não foi levada em consideração 

para distinguir o tipo controle motor, o uso predominante de membros, a tendência 

de evitar posturas viciosas e a busca pela boa postura. O tipo de prática esportiva 

pode também causar uma postura viciosa. Com relação às comparações entre as 

tarefas que o músico e o atleta realizam, não podemos generalizar suas práticas, 

uma vez que é possível observar uma grande atividade muscular de um 

percussionista e/ou um baterista quando comparado a um clarinetista ou a um atleta 

de xadrez ou de tênis de mesa, por exemplo.  

 

Entretanto, é interessante ressaltar que o peso do instrumento muitas vezes pode 

não ser significante, mas devido ao tempo de prática do instrumento, a sustentação 

da posição corporal imposta pelo instrumento e o tipo de repertório estudado pelo 

músico podem provocar uma maior exigência física. Sabendo-se ainda que a grande 

maioria dos músicos são sedentários, extensas horas de práticas diárias podem 

tornar esse peso significativo, uma vez que eles possuem a capacidade física força 

é pouco desenvolvida. 

 

Outra questão a ser levantada é o tempo de dedicação diária ao treinamento físico 

de atletas de determinadas modalidades esportivas, no qual são expostos à 

sobrecargas físicas por longos períodos diários. Sendo assim, a sustentação de 

peso é muito freqüente, seja no salão de musculação seja na prática da modalidade 

esportiva, com movimentos de acelerações, desacelerações, saltos, etc. 

 

SANTOS (2010) compreende ainda que: 

 
[...] assim como todo atleta precisa de seu corpo na sua melhor 
funcionalidade fisiológica, psíquica e social proporcionando o melhor 
rendimento e a melhor capacidade de responder e adaptar aos estímulos 
recebidos pelo meio, o músico também precisa do seu organismo 
trabalhando na sua mais perfeita harmonia e funcionalidade, visando a um 
estudo e a uma performance da melhor qualidade possível. (SANTOS, 
2010, p.5). 

 



 18

7 A RELAÇÃO MÚSICO E INSTRUMENTO 
 
 
7.1 A ergonomia dos instrumentos 
 
 
A postura assumida pelo músico durante o seu fazer musical está sempre 

diretamente relacionada com a imposição ergonômica oferecida por cada 

instrumento. Porém, de forma geral, as demandas biomecânicas que os 

instrumentos de sopro oferecem ao instrumentista são semelhantes.  

 

Com relação à ergonomia, os instrumentos de sopro se diferenciam quanto à forma 

(podendo ser curvo ou reto), quanto ao tamanho e o peso (desde uma flauta doce de 

quarenta centímetros pesando poucas gramas até um saxofone barítono de um 

metro e trinta centímetros pesando mais do que oito quilos, por exemplo), quanto à 

digitação (sistema de pistões, vara, chaves e/ou orifícios) e à embocadura 

(instrumentos de palheta simples como o saxofone, palheta dupla como o oboé, 

bocal com vibração do lábio, como o trompete ou sem vibração, como a flauta 

transversal). No que diz respeito à forma de manuseio ao tocar, os instrumentos 

podem ser sustentados apenas por suporte dos dedos, principalmente pelos 

polegares (como por exemplo, o clarinete, o oboé e a flauta transversal), com uma 

sustentação maior de uma das mãos (como a trompa e o trompete) assim como 

também um maior apoio em um dos ombros (trombone de vara, por exemplo), com 

correias peitorais ou de pescoço (como o caso dos saxofones e do fagote) e até 

mesmo apoiados no colo ou na cadeira ao tocar assentado (como a tuba, por 

exemplo). 

 
 
7.2 Análise Cinesiológica: aspectos gerais dos instrumentistas de sopro 
 

 

Entre tantas divergências ergonômicas do instrumento impostas ao instrumentista, 

em geral, algumas semelhanças biomecânicas podem ser observadas durante a 

prática. Tais como:  
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a) Ombros: geralmente em flexão, sendo o direito, algumas vezes, em extensão. 

A flexão ou extensão dos ombros podem ser acompanhadas por uma 

abdução. Observa-se também tanto a rotação interna quanto a rotação 

externa de ombros bem como uma protusão;  

 

b) Punhos: podem estar neutros, em flexão ou em extensão; 

 

c) Coluna cervical: geralmente em protusão, acompanhada por uma extensão. 

Em alguns instrumentos observa-se, ainda, uma rotação do pescoço; 

 

d) Cotovelos: estão sempre flexionados; 

 

e) Tronco: para alguns instrumentos, observa-se uma rotação, que é, sempre, 

para a direita. Sendo assim, neste caso, o peso corporal desloca também 

para a direita. 

 

Na maior parte do tempo de execução do instrumento, a posição do corpo e do 

instrumento é sustentada por ações isométricas. Assim, o treinamento da 

capacidade física força não se justifica apenas pelas questões ergonômicas, mas 

também pela sustentação prolongada da postura ao tocar. Entretanto, mesmo 

possuindo algumas características em comum, as angulações das articulações são 

específicas para cada instrumento.  
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8 CAPACIDADE FÍSICA FORÇA 
 
 

Para melhor entendimento da aplicação do treinamento de força, faz-se necessário 

ter clareza dos termos utilizados, que caracterizam os tipos de forças e das 

adaptações neurais, morfológicas e biológicas que os diferentes tipos de treino de 

força proporcionam. 

 

8.1 Definição e conceitos 
 
Vários conceitos e definições de força são utilizados por diferentes autores, tais 

como: a) força geral, que é compreendida por Weineck (1989) como a força de todos 

os grupos musculares independentemente de uma modalidade esportiva específica; 

b) força específica, sendo a força realizada por músculos específicos para a 

realização do movimento de uma modalidade esportiva (BOMPA, 2001); c) força 

rápida, que compreende a capacidade de o sistema neuromuscular movimentar o 

corpo, parte dele, ou objetos, com uma velocidade máxima (WEINECK, 2003); d) 

força máxima, referindo-se à maior força que pode ser executada pelo sistema 

neuromuscular durante uma contração máxima (BOMPA, 2001); e) força explosiva, 

sendo a capacidade de desenvolver o aumento da força por unidade de tempo 

(WEINECK, 2003); f) força de partida, entendida como a capacidade de o sistema 

neuromuscular produzir a maior força possível no início da contração 

(SCHMIDTBLEICHER, 19848, citado por CHAGAS, 2001); e g) resistência de força, 

definida como a capacidade de o sistema neuromuscular de produzir, sob condições 

metabólicas predominantemente anaeróbicas e de fadiga, a maior somatória 

possível de impulsos (FRICK, 19939, citado por CHAGAS, 2001). 

 

Para Schmidtbleicher10, citado por Chagas (2001), a capacidade física força é 

entendida da seguinte forma: 

                                                
8 SCHMIDTBLEICHER, D. Apostila da disciplina introdução ao treinamento da força muscular. 
Institut für Sportwissenchaften, Frankfurt Universität, 1997. 
 
9 FRICK, U. Kraftausdauerverhalten im Dehnungs-Verkürzungs-Ziklus. Dissertation, 

Frankfurt/Main, 1993. 
10 SCHMIDTBLEICHER, D. Strukturanalyse der motorischen Eigenschaft Kraft. Lehre der 
Leichtathletik, n.30, p.1785-1792, 1984. 



 21

FIGURA 1: Estrutura e componentes da capacidade motora força 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: GRECO, 2002 p. (150) 

 

Assim, o autor compreende que a capacidade física força possui duas formas de 

manifestação: a força rápida e a resistência de força, no qual os componentes da 

força rápida (força de partida, força explosiva e força máxima) influenciam tanto na 

força rápida quanto da resistência de força. 

 
 
8.2 Adaptações neurais e morfológicas ao treino de força 

 

 

Badillo e Ayesterán (2001) citam Cometti (1988)11 em seu livro, que esquematizou 

os mecanismos que inferem no desenvolvimento da força. Na coluna da esquerda 

podemos verificar os fatores responsáveis pelo incremento da força e, à direita suas 

respectivas adaptações. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                   
 

11 COMETTI, G. Les methodes modernes de musculation. Compte-rendu du coloquie de 
Novembre 1988 à I’UFR STAPS de Dijon Presses de I’Universitè de Bourgogne-Dijon, 1988. 
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FIGURA 2: Mecanismos de desenvolvimento da força 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: BADILLLO E AYESTERÁN, 2001 p. (58) 

 

A partir deste quadro, observa-se que os fatores neurais, morfológicos e hormonais 

determinam o aumento da força com o treinamento. Sendo assim, algumas 

adaptações neurais e musculares são sugeridas. Como fatores estruturais do 

desenvolvimento da força, podemos citar o aumento da área de secção transversa 

da musculatura (devido tanto ao aumento do tamanho e número de miofibrilas 

quanto ao de fibras musculares, sugerindo, ainda uma possível hiperplasia) e as 

características das fibras musculares, ou seja, a porcentagem individual de fibras do 

tipo I e do tipo II (BOMPA, 2001; BADILLO e AYESTERÁN, 2001; KOMI, 2006; 

FLECK e KRAEMER, 1999; WEINECK, 2003; ZAKHAROV, 1992; CHANDLER e 

BROWN, 2009), podendo sofrer alterações e transformações em suas qualidades 

protéicas (FLECK e KRAEMER, 1999; CHANDLER e BROWN, 2009). Esses fatores 

estruturais são acompanhados ainda pelo aumento do tecido conjuntivo (BADILLO e 

AYESTERÁN, 2001; FLECK e KRAEMER, 1999; KOMI, 2006) bem como aumento 

da vascularização (BADILLO e AYESTERÁN, 2001; KOMI, 2006). São adaptações 

neurais que influenciam no aumento da força: o sincronismo de ativação de 
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unidades motoras, a coordenação intra e intermuscular, a maior facilidade de 

ativação da musculatura treinada, o recrutamento crescente no número de unidades 

motoras, a maior freqüência de ativação das unidades motoras (BOMPA, 2001; 

BADILLO e AYESTERÁN, 2001; FLECK e KRAEMER, 1999; WEINECK, 2003; 

ZAKHAROV, 1992; CHANDLER e BROWN, 2009) e os mecanismos inibitórios 

(FLECK e KRAEMER, 1999).  

 

Quanto ao ciclo de alongamento-encurtamento, podemos entendê-lo como uma 

forma de treinamento que causará adaptações nervosas e que aumentará a 

capacidade de armazenamento elástico da musculatura em uma contração 

concêntrica precedida por uma rápida ação excêntrica (BADILLO e AYESTERÁN, 

2001). As adaptações hormonais não serão discutidas neste estudo.  

 
FIGURA 3: Ilustração esquemática da estrutura muscular 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fonte: KOMI, 2006 p. (130) 
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9 PROPOSTA DE TREINAMENTO DE FORÇA 
 
9.1 Treinamento na musculação 

 

A proposta de treinamento da capacidade física força para os músicos 

instrumentistas de sopro será visando uma prática dentro do salão de musculação. 

Sendo assim, faz-se necessário entender o que é a musculação e discutir algumas 

considerações para se manipular o treinamento da força, tais como os componentes 

da carga do treinamento e as variáveis estruturais. 

 

Segundo Chagas e Lima (2008), a musculação pode ser entendida como um meio 

para se treinar a força muscular através de uma carga mecânica oferecida em 

oposição aos seguimentos corporais por máquinas e pesos desenvolvidos para tal. 

E este treinamento, quando realizado de forma sistematizada, “objetiva 

predominantemente o treinamento da força muscular” (CHAGAS e LIMA, 2008, 

p.22). 

 

Para assegurar as adaptações fisiológicas do organismo decorrentes de um 

treinamento físico como o na musculação, é necessário fundamentar a prescrição do 

treinamento. Para tanto, é essencial um amplo conhecimento para a manipulação da 

carga de treinamento e da interação desses componentes. 

 

 

 9.1.1 Componentes da carga de treinamento 

 

Volume: é a quantidade total de trabalho realizado, seja em uma sessão de treino, 

um mês ou algum outro período de treino (FLECK e KRAEMER, 2006), sendo uma 

das formas de expressá-lo, através do número de repetições realizadas (BADILLO e 

AYESTERÀN, 2001). 

 

Intensidade: compreende-se como o grau de esforço exigido em um exercício, 

sendo representado pelo peso absoluto ou relativo (BADILLO e AYESTERÀN, 

2001). 
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Frequência: corresponde ao número de sessões de treinamento por dia ou por 

semana (WEINECK, 2003). 

 

Duração: diz respeito à duração de estímulos ou de uma série de estímulos 

(WEINECK, 2003). 

 

Densidade: refere-se à relação entre freqüência de treinamento e ao tempo de 

recuperação entre unidades de treinamento (BADILLO e AYESTERÀN, 2001), ou 

seja, é a relação duração do estímulo e da pausa (WEINECK, 2003). 

 

 

 9.1.2 Variáveis Estruturais 

 

 

De acordo com Chagas e Lima (2008), as variáveis estruturais influenciam 

diretamente na configuração do programa de treinamento na musculação, uma vez 

que a manipulação delas influenciará diretamente na configuração dos componentes 

da carga de treinamento. Sendo assim, as variáveis estruturais devem ser 

entendidas como os elementos primários para a elaboração e análise do programa 

de treinamento. “Manipulamos as variáveis para chegar a uma determinada 

característica dos componentes”. (CHAGAS e LIMA, 2008). 

 

Chagas e Lima (2008) enumeram quatorze variáveis estruturais: 

 

Ação muscular: refere-se ao tipo de ação, podendo ser concêntrica, excêntrica ou 

isométrica. 

 

Posição dos segmentos corporais: diz respeito ao alinhamento entre os segmentos 

corporais nos planos de movimento e à determinação dos ângulos articulares. 

Duração da repetição: é o tempo de estímulo a cada contração muscular. 

 

Amplitude de movimento: a execução do movimento pelos segmentos corporais 

envolvidos podem ser realizados em diferentes amplitudes. 
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Trajetória: diz respeito à linha descrita pelo movimento a partir da posição inicial em 

direção à posição final, em ambas as ações musculares. 

 

Movimentos acessórios: são os movimentos realizados em diversos eixos por 

segmentos corporais não relacionados obrigatoriamente para mover o objeto, na 

tentativa de facilitar ou dificultar a execução. 

 

Regulagem do equipamento: a manipulação no equipamento utilizado influenciará 

em modificações no braço de resistência, amplitude do movimento, comprimento da 

musculatura e torque. 

 

Auxílio externo ao executante: refere-se à execução assistida, ou seja, à aplicação 

de forças por outro indivíduo em determinadas fases da trajetória a fim de permitir 

uma execução conforme o previsto, sem influenciar nas demais variáveis. 

 

Pausa: é o período de recuperação entre séries, repetições e exercícios ou ainda ao 

período de recuperação ao término do exercício. 

 

Peso: é entendido como a resistência externa adicional aos segmentos corporais 

através de implementos da musculação. 

 

Número de repetições, séries e exercícios: a somatória dessas variáveis pode 

quantificar o volume de treino, e uma faixa pré-estabelecida dessas variáveis pode 

determinar a intensidade do exercício. A duração da aplicação do estímulo (tempo 

de execução do movimento) e a densidade (tempo de estímulo por duração da 

pausa) também estão diretamente relacionadas com estas variáveis. 

Número de sessões: determinam a freqüência do treinamento no dia e na semana. A 

freqüência pode ser estabelecida ainda pelo número de sessões semanais relativo a 

um determinado grupo muscular. 

 

 

9.2 Aplicabilidade para o músico 
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Tendo em vista os padrões biomecânicos dos segmentos corporais e a análise 

cinesiológica geral dos instrumentistas de sopro mencionado anteriormente, será 

proposta uma sessão de treinamento de aproximadamente quarenta a cinqüenta 

minutos com exercícios dinâmicos e isométricos principalmente das articulações 

mais exigidas durante a prática do instrumento. A ação isométrica se justifica pela 

predominância de uma postura estática em que se toca o instrumento. As ações 

concêntrica e excêntrica são fundamentadas como possíveis estratégias para se 

direcionar o treinamento à especificidade da prática, como forma de provocar outras 

adaptações metabólicas e neuromusculares para o aumento da força e também 

como possibilidade de pensar nas exigências físicas das atividades cotidianas, 

considerando também o fato de transportar o instrumento. Vale à pena ressaltar que 

a carga de treinamento dependerá do nível de treinamento do indivíduo. 

 

 

9.3 Sessão de treinamento 
 
QUADRO 2: Sugestão de uma sessão de treinamento para músico instrumentista de 

sopro 

EXERCÍCIOS SÉRIES/REPETIÇÕES PESO PAUSA DURAÇÃO CONSIDERAÇÕES 
1 - Agachamento com 
halteres com panturrilha no 
final da fase concêntrica de 
extensão de joelhos com 
elevação isométrica de 
ombros por cada 3 
repetições 

3x15 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

40'' Livre 

Estes exercícios visam 
aproximar aos movimentos 

do cotidiano do músico, 
como abaixar para pegar o 

instrumento 
2 - Stiff unilateral 2x15 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30''  Livre 

3 - Flexão Lateral de tronco 
no cross 2x15 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

4 - Extensão de tronco 
isométrica com extensão de 
pescoço isométrico 3x30'' 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' 30' 
Estes exercícios visam 
fortalecer a musculatura 

estabilizadora do tronco e 
extensores de pescoço, que 
são musculaturas exigidas 
para se manter a postura 

adequada para a prática do 
instrumento. 

5 - Abdominal reto 2x20 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 
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6 - Rotação de tronco no 
cross over segurando a 
corda com flexão de ombros 
e de cotovelos 

4x12 + 30'' em 
isometria no final da 

ação concêntrica 
(alternando E e D) 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

Todos estes exercícios 
devem ser realizados na 
angulação específica da 

prática de cada instrumento. 
Para tanto, é necessário 

considerar a carga de 
treinamento em função das 

variáveis estruturais. As 
contrações isométricas em 

angulações específicas 
visam a especificidade da 
prática de um determinado 

instrumento. 

7 - Rotação interna e 
externa de ombros 
simultânea com corda no 
cross over 

2x15 + 30'' em 
isometria no final da 

ação concêntrica  

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

8 - Abdução de ombros com 
halter com elevação 
isométrica de ombros por 
cada 3 repetições. 

2x15 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

9 - Flexão de ombros no 
cross over (de frente e de 
costas) com corda com 
elevação de ombros por 
cada 3 repetições e passo à 
frente e para trás (vai e 
volta) a cada 3 repetições 

4x12 + 30'' em 
isometria no final da 

ação concêntrica (2x12 
frente/2x12 costas) 

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

10 - Remada segurando 
corda com contração 
isométrica de adutores 
horizontais de escápulas e 
elevação isométrica de 
ombros por cada 3 
repetições 

3x12 + 30'' em 
isometria no final da 

ação concêntrica  

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

11 - Rosca martelo com 
corda no cross over em 
contração isométrica de 
adutores horizontais de 
escápulas 

3x12 + 30'' em 
isometria no final da 

ação concêntrica  

Percepção 
subjetiva 

do 
executante 

30'' Livre 

Legenda: E – Esquerdo. D – Direito. 

 
9.4 Figuras comparativas: especificidade do treinamento de força 

 

 

Para melhor entendimento da proposta de treino, abaixo estão relacionadas imagens 

do padrão postural estático de instrumentistas durante a prática do instrumento e, ao 

lado, as figuras que demonstram a especificidade dos exercícios propostos para 

cada instrumentista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
a) b) 
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FIGURA 4: Figura Ilustrativa. Vista 
frontal (a) e vista lateral (b) da prática 
de um oboísta. 

FIGURA 5: Figura Ilustrativa. Vista 
frontal (a) e vista lateral (b) da prática de 
um saxofonista. 
 

FIGURA 7: Figura Ilustrativa. Vista 
frontal (a) e vista lateral (b) da prática de 
um flautista. 
 

FIGURA 6: Figura Ilustrativa. Exercício de flexão de ombros no cross over 
específico à angulação de prática dos instrumentos clarinete e saxofone. 
Início da ação concêntrica (a) e final da ação concêntrica (b). 
 

a) b) 

a) b) 
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a) 
b) 

FIGURA 9: Figura Ilustrativa. Vista 
frontal (a) e vista lateral (b) da prática de 
um trompetista. 
 

FIGURA 8: Figura Ilustrativa. Exercício de rotação interna e externa de 
ombros simultânea no cross over específico à angulação de prática do 
instrumento flauta transversal. Início da ação concêntrica (a) e final da 
ação concêntrica (b). 

a) b) 

a) b) 

a) b) 



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10: Figura Ilustrativa. Exercício de flexão de ombros no cross 
over específico à angulação de prática do instrumento trompete. Início da 
ação concêntrica (a) e final da ação concêntrica (b). 
 

a) b) 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A atividade que o músico exerce necessita de uma preparação física adequada para 

a prática do instrumento. Porém, observa-se que uma grande parcela dos músicos 

possui um hábito de vida sedentário e, conseqüentemente, um mau 

condicionamento físico, o que corrobora para um dos multifatores que provocam o 

processo de acometimento de lesões. Assim, observa-se uma falta de conhecimento 

desse grupo com relação aos benefícios que um treinamento físico específico pode 

proporcionar à prática musical, além de haver uma carência de profissionais da 

educação física que trabalhem na área da saúde do músico. 

 
O presente estudo realizou uma proposta de treinamento de força para músicos 

instrumentistas de sopro. Porém, é necessária que haja novas propostas de 

treinamento físico para os demais instrumentistas, cantores e regentes e que 

abranja também as demais capacidades físicas. Dessa forma, conhecendo a 

especificidade do músico e suas demandas físicas diárias, torna-se possível 

minimizar as lesões ósteo-musculares decorrentes da prática do instrumento. 
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