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COMO O TRABALHO FLEXÍVEL AFETA OS 

MÚSICOS ERUDITOS? O CASO DA ORQUESTRA DE 

CÂMARA THEATRO SÃO PEDRO DE PORTO ALEGRE

Resumo

A flexibilização do trabalho atinge também o campo da 

música erudita. Muitos músicos atuam por projetos e têm 

múltiplos empregos, lidando com a incerteza econômica e 

a falta de garantias profissionais. Este artigo analisa os 

músicos da Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, loca-

lizada em Porto Alegre e mantida somente com recursos 

privados, mostrando que eles sobrevivem exclusivamente 

de atividades ligadas ao campo da música, por meio dos 

cachês que recebem pelos concertos e pela atuação em 

outros serviços musicais. Mediante pesquisa etnográfica 

que incluiu assistência a ensaios e concertos, bem como 

entrevistas, foi possível mostrar como a flexibilização do 

trabalho afeta os artistas que se inserem nesse segmento 

do mercado de trabalho musical.

HOW DOES THE LABOR FLEXIBILITY AFFECT 

CLASSICAL MUSICIANS? THE CASE OF THE 

THEATRO SÃO PEDRO CHAMBER ORCHESTRA 

IN PORTO ALEGRE, BRAZIL

Abstract

Labour f lexibilization also affects the field of classical 

music. Many musicians work on a project-basis and have 

multiple jobs, having to cope with economic uncertainty 

and the lack of professional guarantees. This article 

analyses the case of the musicians from the São Pedro 

Theatre Chamber Orchestra, located in Porto Alegre and 

run solely with private funding, showing that they sur-

vive exclusively on activities linked to the field of music 

through the fees received for playing the concerts and 

for their work providing other musical services. Through 

ethnographic research that included attending rehear-

sals and concerts, as well as interviews, it was possible 

to show how labour f lexibilization affects the artists si-

tuated in this sector of the musical labour market.
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