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  O violão é o instrumento musical mais tocado em todo o mundo, tanto em caráter 

recreativo quanto profissional. Considerando que as pessoas tendem a reproduzir ao longo da 

vida algumas práticas, hábitos e costumes aprendidos, desde a mais tenra idade, e que o 

processo de formação musical pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades do 

músico profissional, faz-se necessário compreender até que ponto o processo de formação 

superior do violonista é provedor de comportamentos que levem os alunos ao adoecimento 

por lesões por esforços repetitivos (LER)/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT). Esta dissertação teve como objetivo geral analisar a prática de estudo dos alunos da 

Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – EMUFRN, em Natal - 

RN, na categoria violão, de modo a identificar situações críticas para o possível 

desenvolvimento de LER/DORT. A pesquisa classifica-se como qualitativa. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória de campo, que, fundamentada no campo de estudo da Ergonomia, se 

utilizou de técnicas observacionais e interacionais para coleta de dados de campo, restituição 

e validação. Como resultados, foram identificados cinco cenários considerados críticos na 

rotina de estudo: sessões prolongadas de estudo com o violão, recitais de avaliação (incluindo 

preparo e apresentação), retorno à prática com o violão de forma mais intensa após período de 

inatividade ou baixa demanda, uso do banquinho de apoio para os pés, e estudo para 

apreensão de técnicas específicas (pestanas, arpejos e trêmolos). O estudo concluiu que as 

competências requeridas e demandas impostas aos violonistas, no ambiente de formação 

acadêmica, estão relacionadas ao surgimento de cenários de risco para o adoecimento dos 

alunos. 
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 The guitar is the most popular musical instrument in the world, played in both 

recreational and professional character. Considering people tend to reproduce over the life 

some practices, habits and manners learned from an early age, and that musical training may 

contribute to the development of professional musician skills, it becomes necessary 

understand how far the process of academic formation of guitarist is provider of behaviors 

that lead students to illness by repetitive strain injuries (RSI)/work-related musculoskeletal 

disorders (WRMD's). The main goal was evaluate the practice study of the students of the 

Federal University Music School of Rio Grande do Norte - EMUFRN in Natal, Brazil, in the 

guitar category, in order to identify critical situations for the possible development of RSI / 

WMSD’s. The research is classified as qualitative. This is an exploratory study, which, based 

on study field of ergonomics was used observational and interactive techniques to collect field 

data, restitution and validation. As a result, were identified five scenarios considered critical 

in the study routine: long sessions of study with the guitar, recitals (including preparation and 

presentation), return to practice more intensely after downtime or low demand, use of support 

footstool, and study of learning for specific techniques (barré, arpeggios and tremolos). The 

study concluded that the required skills and demands imposed on guitarists in the academic 

environment are related to the emergence of risk scenarios for the students fall ill. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na parte introdutória da presente dissertação de mestrado será apresentado o tema da 

pesquisa, a formulação do problema, as hipóteses, a relevância do estudo, os objetivos e a 

organização dos capítulos. 

Este trabalho dissertativo é resultante de uma pesquisa de mestrado sobre a vivência 

de situações potencialmente geradoras de LER/DORT por parte de discentes do curso de 

violão (bacharelado em música) da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – EMUFRN, em Natal-RN. 

Esta dissertação está inserida na linha de pesquisa Ergonomia, Engenharia do Produto 

e Engenharia da Sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção (PEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); e foi 

desenvolvida no Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia (GREPE/UFRN). 

A presente pesquisa tem como tema a busca da compreensão do processo de 

aprendizagem superior do aluno de violão da EMUFRN, em Natal-RN, no que diz respeito à 

vivência de situações contextuais do ambiente acadêmico que possam estar relacionados ao 

surgimento ou agravamento de LER/DORT.  

 Partindo deste tema, formulou-se o problema da pesquisa da seguinte forma: até que 

ponto as competências requeridas e as demandas impostas aos discentes pelo curso de 

formação superior de violonista constituem aspectos determinantes no possível acometimento 

de LER/DORT nos alunos? 

 Para responder ao problema formulado anteriormente, foram formuladas as seguintes 

hipóteses que deveriam ser verificadas ao longo da pesquisa: 

 

 H 1 - Não existem prescrições em relação à adoção de modos operatórios que visem à 

prevenção de LER/DORT pelos alunos. 

 H 2 - A ausência de prescrição e, consequentemente, de ensinamentos, orientações, 

práticas e acompanhamentos na formação do violonista, voltadas para a prevenção de 

LER/DORT, contribuem para a adoção de modos operatórios facilitadores do 

adoecimento precoce do aluno em formação, que atuará como violonista ao concluir a 

formação profissional. 
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 H 3 - As exigências organizacionais como tempo diário de dedicação para o estudo 

prático profissional e o nível de excelência neste requerido, além da repetitividade dos 

exercícios, constituem aspectos determinantes no possível acometimento por 

LER/DORT nos alunos durante as disciplinas de formação superior de violonista.  

 H 4 - O design do violão contribui para o adoecimento dos alunos por LER/DORT. 

 

 Os distúrbios osteomusculares são comuns dentre os músicos profissionais e, quando 

não sanados, os comprometimentos chegam a forçar a interrupção da carreira dos mesmos 

(ACKERMANN; ADAMS; MARSHALL, 2002; LEAVER; HARRIS; PALMER, 2001; 

TOLEDO; et al., 2004; TORRES-RUSSOTTO; PERLMUTTER, 2008). De acordo com o 

estudo de Zaza e Farewell (1997, p. 295), realizado nos EUA, o tempo médio entre o 

aparecimento e o desaparecimento dos distúrbios osteomusculares entre músicos é de 2,8 

anos. 

Apesar da relevância do tema, em nossas pesquisas bibliográficas foram encontrados 

poucos estudos que se refiram aos distúrbios osteomusculares em músicos violonistas e, 

particularmente, em alunos que estão em processo de formação. 

Realizou-se uma busca por artigos científicos nas bases de dados Emerald, Scopus, 

Portal Capes e Web of Science, com os seguintes descritores, e com combinações variadas, 

em português e inglês: “ergonomia”, “saúde ocupacional”, “fatores humanos”, “músico”, 

“música”, “posto de trabalho”, “violonista”, “violão”, “DORT”, “WMSD” (Work-related 

Musculoskeletal Disorders), “CTM” (Cumulative Trauma Disorders). O resultado desta busca 

apresentou apenas cinco artigos científicos relacionados com o tema da pesquisa aqui 

proposto. Estes artigos, no entanto, limitavam-se a analisar as condições posturais e os 

problemas osteomusculares relacionados ao tocar, sendo a dor o sintoma mais relatado. Um 

dos artigos, por sua vez, se referia à categoria e ao ambiente de trabalho e as consequências na 

atividade e na saúde dos violonistas, alertando para a necessidade de inclusão de práticas 

preventivas no período de formação de novos profissionais. 

Para Fragelli e Günther (2009, p. 304), as razões dessa ausência de estudos sobre o 

tema podem ser decorrentes da falsa ideia de que a música se associa apenas ao lazer, estando, 

portanto, raramente relacionada a uma atividade laboral. 

Em 2011, o Brasil possuía mais de sete mil músicos profissionais com carteira 

assinada, conforme publicado na Relação Anual de Informações Sociais (BRASIL, 2012). 

Apesar do número aparentemente pequeno, tanto no Brasil quanto em todo o mundo, infere-se 
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que o número de profissionais é bem superior aos números oficiais, uma vez que vários 

músicos não oficializam sua profissão porque não percebem vantagens em fazê-lo. 

De acordo com Segnini (2011, p. 178), os músicos representam mais de 50% dos 

profissionais da área de Artes e Cultura no Brasil e, embora o número de profissionais esteja 

em ascensão no Brasil, a maior parte encontra-se no setor informal, lidando com um mercado 

organizado e financiado por leis de incentivo à cultura, baseadas na renúncia fiscal – o 

mecenato. 

Embora o violão e o violonista gozem, igualmente, de grande popularidade na cultura 

ocidental, não se encontraram estudos que relacionem as características do processo de 

trabalho e da atividade do violonista com os aspectos ligados à produção musical e à saúde. 

Outro aspecto que se verifica com relação a este relevante grupo profissional, decorre 

da carência de pesquisas realizadas de forma situada, centrada na análise da atividade e em 

seu contexto de realização, para que se possa compreender a relação entre a atividade de 

trabalho e o aparecimento e/ou agravamento de LER/DORT. 

Considerando-se que as pessoas tendem a reproduzir ao longo da vida as práticas, os 

hábitos e os costumes aprendidos desde a mais tenra idade e que o processo de formação 

musical pode contribuir para o desenvolvimento de hábitos e costumes do músico 

profissional, é que se faz necessário compreender se o processo de formação superior do 

violonista na EMUFRN, considerando os aspectos físicos, cognitivos e organizacionais 

envolvidos na atividade de formação, é promovedor de práticas, hábitos e costumes que levem 

os alunos ao adoecimento por LER/DORT. 

Do ponto de vista pessoal, o presente tema desperta especial interesse. A música e a 

atividade musical sempre estiveram fortemente presentes na minha cidade natal (Serra Negra 

do Norte, RN) e na minha família. Desde cedo, eu e meus irmãos fomos estimulados a 

aprender e a praticar algum instrumento, algo que se materializou com o nosso ingresso em 

um curso de música promovido pela Prefeitura Municipal, onde eu tive a oportunidade de 

tocar flauta doce por vários meses, tendo meus irmãos tocado o mesmo instrumento por mais 

tempo, sendo que um deles tornou-se professor de saxofone alto na Universidade Federal de 

Alagoas em 2013. 

 Apesar do fascínio que a música e os instrumentos despertam nas pessoas, inclusive 

em mim, percebia que o aprendizado e a obtenção de habilidades, além das expertises 

relacionadas ao fazer musical, não eram simples; reuniam uma série de fatores que tornavam 
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este processo complexo, exigindo dedicação e disciplina cada vez maior quanto mais elevadas 

fossem as pretensões profissionais.  

Percebi também que o aprendizado e a prática contínua e frequente do instrumento 

produziam marcas no corpo, e observei que praticantes se queixavam de dores, de fadigas - 

física e mental, e de estresse em determinadas situações, alijando-os, por vezes, da atividade 

de tocar. Depois que decidi seguir a formação e profissão de fisioterapeuta e a observar de 

perto a atividade de tocar instrumentos de pessoas de minha família, passei a ter um olhar 

mais atento com relação aos possíveis distúrbios osteomusculares relacionados com a 

atividade instrumental, o que me inclinou a decidir propor um projeto de mestrado para 

estudar a relação entre o fazer musical e os aspectos causadores, desencadeadores e 

agravadores de LER/DORT. 

Após ingressar no mestrado de Engenharia de Produção da UFRN, percebi que outros 

aspectos do fazer musical poderiam estar relacionados com possíveis LER/DORT. Estes 

aspectos estariam distribuídos nos três domínios de especialização da Ergonomia: a 

Ergonomia Física (desenho do instrumento, antropometria dos praticantes, peso do 

instrumento etc.); a Ergonomia Cognitiva (processo de aprendizagem, lógica do tocar, 

memória, complexidade da partitura, raciocínio, atenção, comunicação etc.) e a Ergonomia 

Organizacional (didática e método de ensino, conteúdo programático, desempenho requerido, 

precisão requerida, hierarquia, intolerância ao erro, medo da incompetência etc.). 

Portanto, o presente tema se apresenta como um novo campo de estudo para a área de 

Engenharia de Produção, que tem forte tradição de realizar pesquisas e desenvolvimentos 

voltados para o setor industrial e, mais recentemente, para o setor de serviços.  

Dawson (2002, p. 135) postula a ideia de que o trabalho de performance musical 

compartilha muitas coisas com outros tipos de trabalho. Assim como o trabalho na linha de 

montagem é moldado em parte pela concepção dos equipamentos da linha e as restrições 

impostas pelo processo de produção (número e ordem das operações, ritmo da linha etc.), o 

trabalho de performance musical é formado em parte pelo mecanismo de produção de som 

associado com o instrumento utilizado e o “processo de produção” estipulado pela música 

específica executada. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

Identificar situações críticas para o possível desenvolvimento de LER/DORT nos 

alunos do curso de violão da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – EMUFRN, em Natal-RN. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 Identificar sinais e sintomas de LER/DORT no grupo estudado; 

 Identificar os determinantes da atividade de formação do violonista que contribuem 

para o adoecimento por LER/DORT; 

 Identificar a percepção dos alunos com relação aos cuidados com os modos 

operatórios e a repercussão dos mesmos em sua saúde no que diz respeito ao 

acometimento de LER/DORT. 

  

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 

Essa dissertação de mestrado está dividida em cinco capítulos.  

O Capítulo 1 refere-se ao universo do violão, onde discorre-se sobre a origem do 

violão, sua evolução no tempo e sobre o violonista. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica da pesquisa. Nesse capítulo são 

discutidos os conceitos e definições referentes à Ergonomia e Biomecânica Ocupacional. 
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Também expõe a discussão acerca das pesquisas antecedentes encontradas na bibliografia 

disponível, sobre violonistas e saúde ocupacional, além da importância da formação, da 

aprendizagem e do desenvolvimento de competências educacionais. 

 O Capítulo 3 descreve o Percurso Metodológico aplicado, que é compreendido pela 

metodologia geral da pesquisa, onde são apresentadas a população e amostra da pesquisa, e o 

local onde a mesma foi desenvolvida; e pelos materiais e métodos adotados no estudo de caso. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa. 

 O Capítulo 5 apresenta as considerações finais da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – O UNIVERSO DO VIOLÃO 

 

 

1.1   BREVE HISTÓRIA DO VIOLÃO 

 

 

 A origem do Violão não é muito clara. Para Nogueira (1991, p. 43), assim como 

outros instrumentos musicais de corda, a história do violão remonta a milhares de anos, 

havendo uma origem comum entre eles, segundo as duas hipóteses mais aceitas atualmente, 

apresentadas por Emílio Pujol, no dia 9 de novembro de 1928,  na sua conferência em Paris, 

intitulada La guitarra y su História:  

 

 A primeira hipótese é de que o Violão seria derivado da chamada “Khetara grega”, 

que com o domínio do Império Romano, passou a se chamar “Cítara Romana”, 

também denominada de “Fidícula”. Teria chegado à península Ibérica por volta do 

século I d.C. com os romanos. Este instrumento se assemelhava à “Lira” e, 

posteriormente foram acontecendo as seguintes transformações: os seus braços 

dispostos da forma da lira foram se unindo, formando uma caixa de ressonância, a 

qual foi acrescentado um braço de três cravelhas e três cordas, e a esse braço foram 

feitas divisões transversais (trastes) para que se pudesse obter de uma mesma corda a 

ser tocado na posição horizontal, com o que ficam estabelecidas as principais 

características do violão; 

 A segunda hipótese é de que o violão seria derivado do antigo Alaúde Árabe que foi 

levado para a península Ibérica através das invasões muçulmanas, sob o comando de 

Tariz. Os mouros islamizados do Maghreb penetraram na Espanha por volta do ano 

711 d.C e conseguiram vencer o rei visigodo Rodrigo, na batalha de Guadalete. A 

conquista da península se deu no período de 711-718 d.C., sendo formado um emirado 

subordinado ao califado de Bagdá. O Alaúde Árabe que penetrou na península na 

época das invasões, foi um instrumento que se adaptou perfeitamente às atividades 

culturais da época e, em pouco tempo, fazia parte das atividades da corte. 

 

 Além da lira e do alaúde, a vihuela aparece na história do violão como o instrumento 

mais próximo a sua forma, até mesmo pela etimologia da palavra. De acordo com Taborda 
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(2011, p. 25), os termos vihuela (Espanha), viola (Itália) e viole (França), são derivados do 

latim fidicula, e a princípio eram utilizados para designar grande variedade de cordofones. 

Somente com o passar do tempo a vihuela passou a designar apenas um tipo de instrumento, 

sendo este semelhante a guitarra. Entretanto, a guitarra se distinguia da vihuela pelo número 

de cordas, pelo modo de execução, pelo repertório e pelas classes sociais a que se destinavam 

– enquanto a guitarra tornou-se confidente das emoções da plebe, a vihuela foi instrumento 

palaciano, veículo para composição de obras que viriam a enriquecer a música instrumental 

do período. 

 Ainda de acordo com a autora, a passagem do século XVIII para o século XIX 

adquiriu significativa importância na trajetória do violão. Foi um período de transformações 

marcado pelo declínio de quase dois séculos de apogeu da guitarra de cinco cordas – a 

guitarra espanhola e de inovações que encaminhariam o instrumento a uma nova 

configuração. Nesse período de transição convivem tanto guitarras de cinco cordas simples 

como guitarras de seis cordas duplas, instrumento bastante difundido na Espanha. O século 

que se iniciava consagraria maioridade física ao instrumento na medida em que, nesse 

período, o violão foi padronizado segundo as dimensões conservadas até hoje, assim como 

maioridade estilística, por assim dizer, pois além das características corporais ganhou 

identidade de caráter, com o estabelecimento de novas técnicas de execução ainda hoje 

vigentes.  

 Os métodos para tocar violão proliferaram-se e se vulgarizaram entre os executantes; 

no tocante não só à correta posição com que se deveria sustentar o instrumento, mas também à 

postura dos braços, das mãos e às várias maneiras de dedilhar as cordas com os dedos da mão 

direita. (TABORDA, 2011, p. 66). 

 De acordo com Campos (2005, p. 28), o período mais importante para a história do 

violão foi o século XX, quando se tornou um instrumento nobre mundialmente, presente 

inclusive em músicas de concerto, sendo o grande nome desse período o compositor Andres 

Segovia. Sua fama e virtuosidade alargaram consideravelmente o repertório do violão, não só 

por causa das transcrições
1
, mas também por sua influência junto a grandes compositores. 

 No Brasil, foi no século XX que o violão encontrou ambiente propício para o seu 

florescimento. Embora considerado “instrumento de malandro” no início desse século, o 

violão esteve presente na sociedade brasileira, tanto nos círculos da elite quanto nas 

                                                           
1
 Em música, transcrição trata-se de um processo de recriação, no qual o compositor se baseia em uma obra 

preexistente (e que lhe serve de ponto de referência bastante forte ao qual se remete), deixando suas próprias 
marcas estilísticas no material transcrito (BOTA, 2008, p. 1).   
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manifestações das camadas mais populares (TABORDA, 2011, p. 168), popularizando-se de 

tal maneira que hoje não se fala do violão sem citar violonistas brasileiros, tanto no gênero 

erudito quanto no gênero popular. São alguns desses: Américo Jacobino, Heitor Villa-Lobos, 

Isaias Sávio, Dilermando Reis, Paulinho Nogueira e Raphael Rabello.  

 

    

1.2 ESTRUTURA DO VIOLÃO 

 

  

 O violão é formado por diversas partes como se pode observar na figura 1 que se 

segue: 

 

 

 

Figura 1: Estrutura do Violão de 6 cordas. 

Fonte: Couto (2006, p. 4). 

 

 

  A estrutura do violão ou guitarra é composta por vários elementos: uma caixa 

de ressonância no característico formato do número oito, constituída por um fundo plano (12), 

um tampo (1), onde se localiza a boca (4), e uma faixa lateral (11); seis cordas simples, sendo 

as três primeiras as mais agudas, feitas de nylon, e as três últimas mais graves, recobertas de 

fio de cobre (CAMPOS, 2005, p. 7). As cordas são presas aos rastilhos (2), que são fixadas ao 

tampo pelo cavalete (3). O braço (5) é composto de traste (6), casa (7) e pestana (8). A cabeça 

(10), prolongamento do braço, é constituída por tarraxas (9). O violão é fabricado dos com os 

mais variados tipos de materiais, para atender as necessidades referentes a cada componente, 

conforme os estilos de tocar dos usuários do instrumento.  
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1.3   O VIOLONISTA 

 

 

 Desde o aprendizado inicial para manusear o violão até o estágio de tocá-lo 

profissionalmente, a prática requer o uso repetitivo dos músculos, muitas vezes com a má 

postura, gerando nos violonistas um risco aumentado de danos no tecido nervoso ou 

osteomuscular (RIGG; MARRINAN; THOMAS, 2003, p. 150).  

 Para Fjellman-Wiklund e Edling (2008, p 116) outro fator importante é a postura 

assimétrica, adaptada ao tocar, e os diferentes papéis que cada extremidade do membro 

superior é forçada a adotar. Partindo do princípio de que um violonista é destro (maioria da 

população mundial), a mão esquerda é usada nos movimentos finos voltados para gerar as 

notas sobre a placa da fricção, pressionando firmemente as cordas para baixo. Isso deixa a 

mão direita livre para pegar ou dedilhar as cordas usando movimentos dinâmicos e vigorosos. 

 O peso original e a forma de diferentes tipos de violão, além das formas específicas de 

tocá-lo, podem desencadear no usuário o desenvolvimento de lesões específicas do 

instrumento (BACHE; EDENBOROUGH, 2008, p. 337). 

 Muitas vezes, o surgimento de dor osteomuscular se dá pela maneira de manusear o 

instrumento (figura 2); por causa da atividade dos dedos, altamente repetitiva e rápida; e da 

rotina de longas horas de prática diária.  

 

 

 

Figura 2: Hiperflexão do punho esquerdo sobrecarrega a articulação, aumentando o risco de LER/DORT. 

Fonte: Brandfonbrener (2003, p. 236). 

  



21 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Essa sessão abordará os conceitos e teorias que permeiam todo o estudo, incluindo a 

ergonomia e seus princípios, a biomecânica aplicada à situação de trabalho a formação, 

aprendizagem e desenvolvimento de competências e a LER/DORT. 

 

 

2.1 ERGONOMIA 

 

 

A palavra Ergonomia possui origem grega, e é composta pelos termos “Ergon, que 

significa trabalho e nomos, que significa regras, leis naturais” (IIDA, 2005, p. 5). 

Historicamente a Ergonomia já era praticada por nossos ancestrais mesmo que empiricamente 

na medida em que estes projetavam e concebiam ferramentas adaptadas as suas mãos e corpos 

na busca por uma eficiência da caça e pesca de alimentos (VIDAL, 2002). 

A ergonomia tem sido difundida cientificamente, e segundo Falzon (2007, p. 3) foi 

após a Segunda Guerra Mundial que ela passou a ser objeto de estudo de vários profissionais 

e a receber conceituação de diversos autores.  

Segundo Falzon (2007, p.3), as primeiras definições científicas sobre o que é 

Ergonomia utilizavam uma fórmula clássica e tratava apenas de “adaptação do trabalho ao 

homem”, como demonstra a definição adotada em 1970 pela Societé d’Ergonomie de Langue 

Française (SELF): 

 

 

[...] a ergonomia pode ser definida como a adaptação do trabalho ao homem, ou, 

mais precisamente, como a aplicação de conhecimentos científicos relativos ao 

homem e necessário para conceber ferramentas, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados como o máximo de conforto, segurança e eficácia (FALZON, 2007, p. 

3-4). 
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Segundo Wisner (1987, p. 12) ergonomia é “o conjunto de conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários para concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que 

possam ser utilizados com máximo de conforto, segurança e eficácia”. 

Para a International Ergonomics Association (IEA), a Ergonomia, ou fatores humanos, 

é definida como uma disciplina científica preocupada com a compreensão das interações entre 

seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teoria, princípios, 

dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral do 

sistema. Praticantes de Ergonomia e ergonomistas contribuem para o projeto e avaliação de 

tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis 

com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

 Assim a ergonomia se faz indispensável para analisar os sistemas de trabalho, 

consistindo em uma ferramenta importante para orientar o desenvolvimento das interações 

entre as pessoas, e dessas com a tecnologia e a organização. 

 A ergonomia é constituída por conhecimentos sobre o ser humano e sobre a ação, e 

por assim dizer, se ampara nos domínios da psicologia, fisiologia, sociologia e antropologia. 

Preconiza uma abordagem holística e considera as dimensões fisiológicas, cognitivas e 

sociais, ou seja, estuda o sujeito em atividade e não apenas se limita a produzir conhecimentos 

técnicos sobre o assunto (FALZON, 2007, p. 7). 

 A ergonomia se constituiu a partir do projeto de construir conhecimentos sobre o ser 

humano em atividade. Como disciplina de engenharia, ela deve elaborar conhecimentos sobre 

a ação ergonômica: metodologias de análise e intervenção nas situações de trabalho, 

metodologias de participação na concepção e avaliação dos dispositivos técnicos e 

organizacionais (FALZON, 2007, p. 6). 

 A dualidade de objetivos é considerada por Falzon (2007, p.8) como característica 

típica da ergonomia, ou seja, a ergonomia pode estar centrada no desempenho da atividade 

nas organizações, isto é, seguindo aspectos de eficiência, produtividade, confiabilidade, 

qualidade, durabilidade etc., como também pode estar centrada nas pessoas, quando aborda 

aspectos de segurança, saúde, conforto, facilidade de uso, satisfação, interesse do trabalho, 

prazer etc.  

 A ergonomia procura compreender a diferença entre tarefa e atividade, pois considera 

que a compreensão dos problemas da atividade humana concentra-se nesta discrepância, razão 

pela qual as pessoas em atividade acabam realizando regulações para atingir os objetivos e 

metas anteriormente prescritos uma vez que encontram dificuldades, restrições ou contrantes 
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durante a tentativa de seguir as prescrições da atividade quando estão em uma situação real ou 

determinado contexto. Falzon é esclarecedor sobre estes conceitos:  

 

 

A tarefa é o que se deve fazer, ou seja, é o que está prescrito pela organização 

enquanto que, a atividade é o que é feito, o que o sujeito mobiliza para efetuar a 

tarefa. Já a noção de regulação admite que o trabalhador desempenha um papel de 

comparador e regulador de um sistema técnico (supervisão de um processo, ou 

supervisão das regulações, ou seja, regulação das regulações), além de regular a 

atividade para evitar repercussões negativas nele mesmo e para atingir os objetivos 

da tarefa (FALZON, 2007, p. 9). 

 

 

  A utilização dos conhecimentos de Ergonomia em aplicações práticas é chamada de 

Ação Ergonômica. Segundo Vidal (2002), a Ação Ergonômica pode ser entendida como um 

conjunto de princípios e conceitos eficazes para viabilizar as mudanças necessárias para a 

adequação do trabalho às características, habilidades e limitações dos agentes no processo de 

produção de bens e serviços, bem como dos produtos e sistemas, à luz dos seguintes critérios: 

efetividade (eficiência, qualidade e custo-benefício), conforto (saúde, bem estar e usabilidade) 

e segurança (confiabilidade, usabilidade e prevenção). 

De acordo Vidal (2002), a ação ergonômica ocorre numa produtiva tensão entre as 

referências teóricas de diversas origens (estado da arte) e as necessidades práticas da ação 

(aplicação), tendo como objetivo a produção de respostas às demandas sobre os problemas 

existentes em um sistema de trabalho. 

  Neste contexto, a ergonomia vem demonstrar sua contribuição para as outras áreas de 

conhecimento, pois, na discussão de Wisner (1987), os contornos da prática ergonômica são 

diversificados, no entanto mantém características imprescindíveis como a utilização de dados 

científicos sobre o homem, obtidos a partir da capacidade de multidisciplinaridade, de modo a 

se buscar equitativamente a saúde dos trabalhadores, por conseguinte, do meio ambiente, 

atrelados ao desempenho do sistema de produção. 

 Segundo Poletto et al (2010, p.4) a “ergonomia vem ocupando um papel mediador 

entre as exigências de otimização dos processos de produtividade e a preservação da saúde do 

trabalhador”. O desafio da ergonomia, abordar a saúde do trabalhador de forma que o aspecto 

econômico, e as dimensões filosóficas, antropológicas, sociológicas do trabalho, se adequem 

ao papel do trabalho na vida dos trabalhadores, de forma que os trabalhadores possam 

partilhar plenamente do resultado do seu próprio trabalho. 
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 A Ergonomia se apresenta com uma perspectiva multidisciplinar uma vez que, em 

seus estudos, requisita o conhecimento de outras disciplinas, tais como: psicologia, fisiologia, 

sociologia e antropologia (FALZON, 2007). Dessa maneira, ao se observar a atividade dos 

músicos em formação sob a visão da Ergonomia, tem-se um campo de atuação amplo, não se 

limitando à produção de dados técnicos sobre o assunto. Com o auxílio da Ergonomia é então 

possível conhecer em profundidades os aspectos da formação dos estudantes de música, que 

podem estar provocando ou agravando o acometimento por LER/DORT.  

 

 

2.1.1 Domínios da Ergonomia 

 

 

 Os três domínios de especialização da ergonomia são: ergonomia física, ergonomia 

cognitiva e ergonomia organizacional (VIDAL, 2002, p. 44; IIDA, 2005, p. 3; IEA, 2013), 

que serão abordados a seguir:  

  

 

 Ergonomia Física 

 

 

 Ergonomia Física tem como foco compreender a relação entre as características 

anatômicas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas do homem e a atividade física 

(VIDAL, 2002, p. 44; IIDA, 2005, p. 3; IEA, 2013), buscando adequar as exigências do 

trabalho real aos limites e capacidades do corpo do trabalhador. 

 Os pontos mais estudados dentro da Ergonomia Física são: a postura no trabalho, o 

manuseio e o transporte de materiais, a força excessiva demandada, os movimentos 

repetitivos, os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, o projeto de postos de 

trabalho, a segurança e a saúde do trabalhador (VIDAL, 2002, p. 44; IIDA, 2005, p. 3).  

  

 

 Ergonomia Cognitiva 
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 A Ergonomia Cognitiva estuda os processos mentais das pessoas em atividade, tais 

como a percepção, a memória, o raciocínio e as respostas motoras. A análise desses processos 

é feita durante a interação entre o homem e os elementos do sistema (VIDAL, 2002, p. 48; 

IIDA, 2005, p. 3; IEA, 2013). 

 Os temas mais relevantes da Ergonomia Cognitiva são: a carga mental, o processo  de 

tomada de decisão, a interação entre o homem e o computador, o estresse e o treinamento 

(IIDA, 2005, p. 3).  

 

 

 Ergonomia Organizacional 

 

 

 A Ergonomia organizacional trata da otimização dos sistemas sociotécnicos, 

compreendendo as estruturas organizacionais, políticas corporativas e processos de produção 

e de negócio (VIDAL, 2002, p. 57; IEA, 2013).  

 Os tópicos mais relevantes trabalhados pela Ergonomia Organizacional são as 

comunicações, projetos e horários de trabalho, trabalhos coletivos, concepção de projetos 

participativos, cultura organizacional, organizações virtuais, teletrabalho e gestão pela 

qualidade (VIDAL, 2002, p. 57; IIDA, 2005, p. 3). 

 

 

2.1.2 A NR-17 – Regulamentação da Ergonomia no Brasil 

 

 

 A Legislação Trabalhista no Brasil em vigor dispõe da Norma Regulamentadora nº 17, 

aprovada pela Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e revogada pela Portaria nº 3214, de 

08 de junho de 1978, que trata dos aspectos relativos à ergonomia nas organizações de 

trabalho, através do Capítulo V, da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas. Esta Norma 

propõe adaptações das condições de trabalho buscando maximizar o conforto, o desempenho 

e a segurança, preocupando-se com as limitações físicas individuais. 

 A Norma Regulamentadora 17 visa “a estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
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modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente” (BRASIL, 

1978, p. 1).  

 As condições de trabalho, citadas no parágrafo anterior, incluem todos os aspectos 

relacionados “ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 

equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do 

trabalho” (BRASIL, 1978, p. 1). 

 O Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora Nº 17 (BRASIL, 2002) esclarece 

os componentes presentes na organização do trabalho, citados pela NR-17. São eles: 

 As normas de produção: todas as normas, escritas ou não, explícitas ou implícitas, que 

o trabalhador deve seguir para realizar sua tarefa; 

 O modo operatório: designa as atividades ou operações que devem ser executadas para 

se atingir o resultado final desejado, o objetivo da tarefa. O modo operatório pode ser 

prescrito (ditado pela empresa) ou real (o modo particular adotado pelo trabalhador 

diante da variabilidade relacionada ao trabalho, que exige que o trabalhador 

implemente diferentes modos operatórios); 

 A exigência de tempo: expressa o quanto deve ser produzido em um determinado 

período de tempo, sob imposição. Limites fixados pela empresa podem superar a 

capacidade de um ou vários trabalhadores colocando em risco sua saúde; 

 A determinação do conteúdo do tempo: permite evidenciar o quanto de tempo se gasta 

para realizar uma subtarefa ou cada uma das atividades necessárias à tarefa; 

 O ritmo de trabalho: é a maneira como as cadências (velocidade dos movimentos que 

se repetem em uma dada unidade de tempo) são ajustadas ou arranjadas. O ritmo pode 

ser livre (quando o indivíduo tem autonomia para determinar sua própria cadência) ou 

imposto (por uma máquina, pela esteira da linha de montagem e até por incentivos à 

produção); 

 O conteúdo das tarefas: o modo como o trabalhador percebe as condições de seu 

trabalho: estimulante, socialmente importante, monótono ou aquém de suas 

capacidades, podendo levar a uma sub ou sobrecarga de trabalho (física ou cognitiva). 

 

 

2.2 BIOMECÂNICA 
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De maneira simplificada, a Biomecânica estuda os sistemas biológicos utilizando 

princípios e métodos da mecânica (MARTÍNEZ; AGUADO, 1991, p. 79).  

Segundo Chaffin, Andersson e Martin, (2001, p. 1), a “biomecânica é uma ciência 

multidisciplinar que requer a combinação das ciências físicas e da engenharia com as ciências 

biológicas e comportamentais”. Por meio de suas diferentes metodologias de análise 

(antropometria, cinemática, dinamometria, simulação computacional, modelamento muscular 

e eletrofisiologia), o principal objetivo da biomecânica é estudar os padrões de movimentos, 

procurando otimizar o processo de aprendizado e os resultados, bem como diminuir os riscos 

de lesões (HOMRICH, 2013, p. 8). 

Vanícola, Massetto e Mendes, (2004, p. 39) afirmam que a biomecânica é uma área 

em que “modelos e instrumentos para medição e cálculos em Biomecânica são utilizados 

juntamente com avaliações de outras áreas de estudo, como a fisiologia e a psicologia”. 

Para Glez (2009, p. 5) a Biomecânica está presente em diversas áreas, embora três 

delas sejam as mais relevantes hoje em dia, quais sejam: 

 Biomecânica médica:  avalia as patologias que afligem o homem afim de gerar 

soluções para alívio ou reparação de danos; 

 Biomecânica Esportiva: analisa o esporte para melhorar o desempenho, desenvolver 

técnicas de treinamento e acessórios (atuando na escolha do design, materiais e 

equipamentos de alta performance). O objetivo geral da pesquisa biomecânica 

esportiva é desenvolver uma compreensão detalhada do esporte estudado para 

melhorar o desempenho e reduzir a incidência de lesões.  

 Biomecânica ocupacional: estuda a interação do corpo humano com elementos que se 

relacionam em vários campos (no trabalho, em casa, no uso de ferramentas, etc.) para 

atender às suas necessidades e capacidades. Esta área está relacionada a outras 

disciplinas, como a ergonomia. Possui ênfase na melhoria da eficiência global do 

trabalho e na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Como a 

ênfase deste trabalho concentra-se na biomecânica ocupacional, trataremos deste 

assunto, mais detalhadamente, no tópico a seguir. 

 

 

2.2.1 Biomecânica Ocupacional 
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A Biomecânica Ocupacional é uma parte integrante da biomecânica que está 

relacionada ao estudo das posturas e tarefas do homem no trabalho (VANÍCOLA; 

MASSETTO; MENDES, 2004, p. 39).  

De acordo com IIDA (2005, p. 159), a Biomecânica Ocupacional está preocupada com 

o estudo dos “movimentos corporais e forças relacionados ao trabalho”, bem como de suas 

consequências. Dessa maneira, a Biomecânica Ocupacional trata das “interações físicas do 

trabalhador, com o seu posto de trabalho, máquinas, ferramentas e materiais, visando reduzir 

os riscos de distúrbios musculoesqueléticos” (IIDA, 2005, p. 159). 

Possui ligação direta com a Ergonomia, e procura buscar soluções para os problemas 

decorrentes da adaptação do homem ao ambiente de trabalho e vice-versa (VANÍCOLA; 

MASSETTO; MENDES, 2004, p. 39).  

A análise das propriedades biomecânicas do aparelho locomotor, tais como as posturas 

dinâmicas, a mobilidade articular e a força muscular, são alguns dos métodos utilizados pela 

Biomecânica Ocupacional para determinar os limites e capacidades humanas para a realização 

de tarefas laborais sem o risco de lesões (VANÍCOLA; MASSETTO; MENDES, 2004, p. 

39). 

Para a avaliação biomecânica, são utilizados protocolos de avaliação. Exemplos de 

protocolos comumente utilizados são os registros de postura, o registro eletromiográfico, o 

Diagrama das Áreas Dolorosas e o Questionário Nórdico.  

O registro de postura consiste em registrar e analisar as diferentes posturas que os 

trabalhadores assumem ao longo da jornada de trabalho. Para isso, a simples observação não é 

suficiente. É necessário utilizar técnicas de registro como, por exemplo, filmagens e 

fotografias. Com tais técnicas é possível analisar as posturas com maior detalhe (IIDA, 2005, 

p. 169). 

Formulado por Hignett e McAtamney (2000), o REBA (Rapid Entire Body 

Assessment) é um instrumento destinado a avaliação de posturas. Este protocolo contempla 

dois grupos de segmentos corporais: A e B. O grupo A inclui tronco, pescoço e pernas e 

grupo B braços, antebraços e pulsos. Esses grupos são combinados e as 144 combinações 

posturais são transformadas em uma pontuação geral. Quanto maior o desvio da postura em 

relação a postura neutra, maior será a pontuação de cada parte do corpo no instrumento. Estes 

resultados são comparados com as tabelas que indicam risco em cinco níveis e ações 

necessárias. Itens adicionais observados são a carga manuseada, o acoplamento com a carga 

manuseada e a atividade física. 
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O registro eletromiográfico diz respeito à elaboração de eletromiogramas (EMG). 

EMG são registros eletrônicos da atividade muscular. Eles são elaborados por meio da 

introdução de eletrodos nos músculos e registro da atividade elétrica (IIDA, 2005, p. 196).  

 

 

Por exemplo, para a análise de posturas dorsais, os diversos músculos envolvidos na 

sustentação de cada postura podem ser submetidos à EMG. Naturalmente, aquelas 

posturas que exigem tensões maiores dos músculos apresentarão mais atividades 

elétricas. Assim, pode-se pesquisar aquelas posições que exigem menos atividade 

muscular e que são, portanto, menos fatigantes (IIDA, 2005, p. 196). 

 

 

 O diagrama das áreas dolorosas foi proposto por Corlett e Manenica em 1980. Nele, o 

corpo humano é divido em 24 segmentos para facilitar a localização de áreas em que os 

indivíduos avaliados sentem dor. Munido do diagrama, o pesquisador realiza sua entrevista ao 

final de um período de trabalho, pedindo para o avaliado apontar as regiões onde sente dor. 

Em seguida, pede-se para que ele avalie subjetivamente o grau de desconforto que sente em 

cada um dos segmentos indicados no diagrama (IIDA, 2005, p. 172).  

O índice de desconforto é classificado em 8 níveis que varia de zero (sem desconforto) 

até o nível sete (extremamente desconfortável), marcadas linearmente da esquerda para 

direita. Segundo Maia (2008), este método não depende do auxílio de softwares específicos 

para sua aplicação, sendo vantajoso por se tratar de um instrumento simples e que não 

depende da interrupção da atividade do indivíduo estudado para a coleta de dados. Contudo, a 

autora ressalta que os resultados desse diagrama se baseiam exclusivamente na colaboração 

do trabalhador entrevistado, que sempre pode omitir ou exagerar no índice de desconforto no 

momento da avaliação.  

Outro instrumento bastante utilizado na biomecânica ocupacional é o Questionário 

Nórdico, desenvolvido por Kuorinka et al. (1987), que divide o corpo humano em nove 

partes. O trabalhador deve avaliar se teve algum problema relacionado a essas partes do 

corpo. O instrumento avalia a presença de dor ou desconforto em períodos referentes aos 

últimos 7 dias e 12 meses. 

O questionário é válido, sobretudo, quando se quer fazer um levantamento abrangente, 

rápido e de baixo custo, podendo ser utilizado para se fazer um levantamento inicial de 

situações que requerem análises mais aprofundadas. (IIDA, 2005, p. 175). 
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Há diversas ferramentas e equipamentos de avaliação de LER/DORT disponíveis na 

literatura técnico-científica, de natureza qualitativa e/ou quantitativa, de medidas diretas e 

indiretas. 

 

 

 

 

2.2. 2 LER/DORT 

 

 

 O Ministério da Saúde considera LER/DORT como um fenômeno relacionado ao 

trabalho, caracterizados pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não, de 

aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores, tais como dor, parestesia, 

sensação de peso e fadiga (BRASIL, 2012, p. 10). Esse fenômeno pode ser entendido como 

um grupo heterogêneo de distúrbios funcionais e/ou orgânicos que apresentam, entre outras, 

as seguintes características (BRASIL, 2001, p. 7):  

 

 indução por fadiga neuromuscular causada por: trabalho realizado em posição fixa 

(trabalho estático) ou com movimentos repetitivos, principalmente de membros 

superiores; falta de tempo de recuperação pós-contração e fadiga (falta de flexibilidade 

de tempo, ritmo elevado de trabalho); 

 quadro clínico variado incluindo queixas de dor, formigamento, dormência, choque, 

peso e fadiga precoce; 

 presença de entidades ortopédicas definidas como: tendinite, tenossinovite, sinovite, 

peritendinite, em particular de ombros, cotovelos, punhos e mãos, epicondilite, 

tenossinovite estenosante (DeQuervain), dedo em gatilho, cisto, síndrome do túnel do 

carpo, síndrome do túnel ulnar (nível de cotovelo), síndrome do pronador redondo, 

síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome cervical ou radiculopatia cervical, neurite 

digital, entre outras; 

 presença de quadros em que as repercussões são mais extensas ou generalizadas: 

síndrome miofascial, mialgia, síndrome da tensão do pescoço, distrofia simpático-

reflexa/ síndrome complexa de dor regional. 
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Mariano (2012, p. 11) cita que os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais 

frequentes são as tendinites (particularmente do ombro, cotovelo e punho), as lombalgias 

(dores na região lombar) e as mialgias (dores musculares) em diversos locais do corpo. Ainda 

de acordo com o autor, o surgimento de LER/DORT se dá quando um ou mais dos seguintes 

fatores organizacionais no ambiente de trabalho não são respeitados: 

 

 Treinamento e condicionamento (técnicas para execução de tarefas); 

 Local de trabalho adequado (piso, superfície, barulho, umidade, ventilação, 

temperatura, iluminação, distanciamentos, angulações, etc.);  

 Ferramentas, utensílios, acessórios e mobiliários adequados;  

 Duração das jornadas de trabalho;  

 Intervalos apropriados;  

 Posturas adequadas;  

 Respeito aos limites biomecânicos (força, repetitividade, manutenção de posturas 

específicas por períodos prolongados). 

 

Mariano (2012, p. 6) enfatiza que LER/DORT não é um diagnóstico etiológico, mas 

apenas uma denominação genérica. A simplicidade do seu significado, atualmente 

questionada pela medicina moderna, facilitou seu uso disseminado, permitindo uma 

simplificação inadequada da interpretação dos casos. 

No Brasil, os termos mais utilizados para descrever os quadros de lesão osteomuscular 

decorrentes do trabalho são Lesões por Esforço Repetitivo (LER), Distúrbio Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT), Afecções Musculoesqueléticas Relacionadas ao Trabalho 

(AMERT) e Lesões por Traumas Cumulativos (LTC), mas as denominações oficiais do 

Ministério da Saúde e da Previdência Social são LER e DORT, assim grafadas: LER/DORT 

(BRASIL, 2012 p. 10). Alguns termos utilizados internacionalmente incluem Repetitive 

Strain Injury (RSI), Work-related Musculoskeletal Disorders (WRMD's) e Cumulative 

Trauma Disorders (CTM). Playing-Related Musculoskeletal Disorders (PRMD’s) é o termo 

designado especificamente para os distúrbios osteomusculares que acometem os músicos. 

Rebelo, Santos e Lourenó (2002) salientam que no surgimento de LER/DORT, fatores 

psicossociais também estão presentes. Mariano (2012, p. 7) explica que o chamado modelo 

biopsicossocial passou a ser mais aceito na comunidade científica envolvida com esses 

problemas musculoesqueléticos e de dor crônica mal esclarecida. Os fatores mecânicos 
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(repetição, força, posturas) continuavam presentes, mas tiveram sua importância reduzida 

frente a outros fatores tão ou mais importantes (insatisfação no trabalho, depressão, ansiedade 

ou problemas pessoais, por exemplo).   

Coury et al. (2003, p. 30) explica que a Biomecânica Ocupacional oferece recursos 

para a avaliação dos fatores relacionados ao surgimento de LER/DORT e, com esses achados, 

possibilita à Ergonomia a capacidade de reduzir de forma significativa o aparecimento de 

LER/DORT, intervindo na melhoria do posto de trabalho e na organização do sistema de 

trabalho como um todo.  

A preocupação das organizações em aumentar a produção e manter o bem-estar e a 

saúde do trabalhador é crescente, assim como a necessidade de diminuir os gastos referentes a 

tratamento médico dos funcionários. Por esse motivo, as pesquisas em Ergonomia e 

Biomecânica Ocupacional tendem a ser ampliadas (VANÍCOLA; MASSETTO; MENDES, 

2004, p. 43). 

 

 

2.3 FORMAÇÃO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

DOS VIOLONISTAS 

 

 

A formação musical e, especificamente, a formação instrumental no campo da música, 

vislumbra o conhecimento musical e o desenvolvimento de competências relacionadas à 

execução instrumental, seja individualmente (solo) ou em grupo (bandas, orquestras etc.), à 

composição musical e ao trabalho sobre as partituras, entre outros. 

A competência pode ser definida como “uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” 

(PERRENOUD, 1999, p. 07). 

Neste sentido, Carvalho (2005, p. 125) sugere existir congruências entre o que se 

entende por competência e o caráter situado e contextualizado das atividades realizadas pelos 

operadores, a qual pode ser compreendida das seguintes formas: 

 

a) a competência só pode ser explicitada na ação; 
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b) a competência se torna perceptível numa situação específica, que se revela 

incorporada numa realidade contextualizada e singularizada, na qual é possível elencar 

algumas nuances que são propiciadas através da execução do trabalho;  

c) a competência é vinculada ao desempenho, a eficácia e, portanto, a critérios de 

mensuração e avaliação, o que similarmente ocorre com a ergonomia, que tem como 

objetivo gerar transformações positivas nas situações de trabalho, selecionando para 

isto critérios de produção e de saúde, que devem ser permanentemente avaliados;  

d) a competência se baseia no conhecimento disponível e adquirido, mas não se restringe 

a ele, sendo portanto, mais abrangente do que a provisão e a mobilização de 

conhecimentos. Assim como a ergonomia, a competência não restringe seu foco no 

conhecimento; 

e) a competência carrega consigo a propriedade de emergência, de acordo com o 

paradigma da complexidade.  

 

Para Schön (2000, p. 16), “dependendo de nossos antecedentes disciplinares, papéis 

organizacionais, histórias passadas, interesses e perspectivas econômicas e políticas, 

abordamos situações problemáticas de formas diferentes”, neste sentido, nossa subjetividade é 

capaz de criar situações problemáticas, as quais são denominadas por Schon como zonas 

indeterminadas da prática (ZIPs). Segundo ele, as ZIPs são carregadas de incertezas, 

singularidades e conflitos de valores e, portanto, “escapam aos cânones da racionalidade 

técnica” (2000, p. 17).  

De acordo com os ensinamentos de Schon (2000, p. 17), “quando um profissional 

reconhece uma situação como única não pode lidar com ela apenas aplicando técnicas 

derivadas de sua bagagem de conhecimento profissional”. Neste aspecto, as ZIPs constituem-

se como espaço central para a habilidade singular profissional. 

Na educação para as artes, por exemplo, “os estudantes aprendem por meio do fazer 

ou da performance, na qual eles buscam tornar-se especialistas, e são ajudados nisso por 

profissionais [...] que os iniciam nas tradições da prática”. Neste sentido, “o talento artístico 

para pintores, escultores, músicos, dançarinos e designers possui uma semelhança muito 

grande com o de advogados, médicos, administradores e professores extraordinários” 

(SCHON, 2000, p. 24). Ou seja, cada indivíduo possui um talento nato, o qual é desenvolvido 

através da teoria e da prática. 
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Schon (2000, p. 22) acrescenta que o talento artístico profissional refere-se “aos tipos 

de competência que os profissionais demonstram em certas situações da prática que são 

únicas, incertas e conflituosas” (SCHON, 2000, p. 29). Neste sentido, a subjetividade de cada 

profissional diante de situações adversas é decorrente do talento apreendido ao longo do 

tempo. 

Para Schon (2000, p. 25) um ‘ensino prático reflexivo’, quer dizer, “um ensino voltado 

para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de talento artístico essenciais para a 

competência em zonas indeterminadas da prática”, é imperioso para que se tenha um 

desenvolvimento técnico de qualidade, sendo, portanto, imprescindível que as instituições 

estejam adaptadas para que possa “acomodar o ensino prático reflexivo como um elemento-

chave da educação profissional”.  

Já Dessors e Torrente (1996 apud DEJOURS, 2006, p. 28) referem-se ao sofrimento 

dos profissionais que “temem não satisfazer, não estar à altura das imposições da organização 

do trabalho: imposições de horário, de ritmo, de formação, de informação, de aprendizagem, 

de nível de instrução e de diploma, de experiência, de rapidez de aquisição de conhecimentos 

teóricos e práticos [...]” (DEJOURS, 2006, p. 28). As falhas cometidas por um músico em 

formação ou profissional podem tomar “a forma de medo de ser incompetente, de não estar à 

altura ou de se mostrar incapaz de enfrentar convenientemente situações incomuns ou 

incertas, as quais precisamente exigem responsabilidade" (DEJOURS, 2006, p. 28).  

Segundo Schwartz (1998, p. 108 apud CARVALHO, 2005, p. 133), “a problemática 

da competência, denominada aqui de competência industriosa, incorpora, ao mesmo tempo, o 

indivíduo entendido como indústria humana e a sua inserção na atividade de trabalho. O 

entendimento desta problemática requer a consideração de um conjunto de normas que 

conduzem a atividade, os valores, os saberes envolvidos, o contexto em que a atividade se 

realiza, as relações sociais de produção vigentes e as respostas do indivíduo às exigências do 

meio de trabalho ou da situação de trabalho”. 

Schwartz (1998, pp. 109-131 apud CARVALHO, 2005, p. 133) se refere a seis 

ingredientes de competência industriosa, quais sejam (tabela 1): 

 

 

INGREDIENTES CARACTERÍSTICAS 

Primeiro Ingrediente  “Se insere no campo do conceito, da concepção e da representação, sem levar em conta 

a situação de trabalho e a sua contextualização, ou seja, assume uma característica 

reducionista da realidade em forma de modelos. Esse ingrediente compõe o estatuto das 

normas. 

Segundo Ingrediente  “Experiência ou encontro vivenciado na atividade de trabalho”.  

 “Equivale a fazer permanentemente ressingularizações em relação às normas 
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antecedentes para realizar a atividade; equivale às competências práticas”. 

 Dimensão do Corpo-si, que se constrói na realização da atividade. 

 Comporta as singularidades e variabilidades das pessoas. 

Terceiro Ingrediente  Propensão dialética dos dois primeiros ingredientes. 

 Atualização circunstanciada da situação, através de uma inventividade dinâmica, 

remodificando as normas, as regras e os procedimentos, aprofundando os saberes e 

oferecendo de volta indivíduos sempre ressingularizados pela vida. 

 Uso de si por si. 

Quarto Ingrediente  Como se dão as transmissões de heranças e ajuda mútua no coletivo do trabalho. 

 Relação entre os valores que realizam o meio de trabalho (e vice-versa) e a qualidade 

do uso de si na atividade. 

Quinto Ingrediente  Remete a uma competência coletiva, a um trabalho de equipe. 

Sexto Ingrediente  Refere-se à qualidade sinérgica, sociabilidade, capacidade para trabalhar em equipe. 
 

Tabela 1: Ingredientes de Competência Industriosa. 

Fonte: Carvalho (2005, p. 133). 

Elliot (1995 apud ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 97) por sua vez, considera que “o 

conhecimento musical é intrinsecamente procedimental e multidimensional” e se expressa de 

quatro formas que se inter-relacionam: 

 

 Conhecimento formal: que se insere no âmbito dos “conceitos verbais sobre História da 

Música, Teoria da Música e interpretação instrumental”; 

 Conhecimento informal: “refere-se ao saber fazer prático, envolvendo a habilidade de 

reflexão crítica na ação”. “Surge através da prática de fazer escolhas musicais, avaliar os 

resultados dessas escolhas, testar estratégias estatísticas alternativas na resolução de 

problemas e desenvolver valores pessoais que direcionem alternativas em relação à 

performance instrumental” (ELLIOT, 1995, p. 98 apud ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 97). 

 Conhecimento impressionista: “exige o desenvolvimento do sentido, da sensação 

emocional para aquilo que é musical e artisticamente apropriado à música em questão. (...) 

consiste em um saber tácito, que envolve tanto pensamento quanto sensação, auxiliando 

em situações tais como de julgamento, decisões de interpretação e seleção de opções 

musicais” (ELLIOT, 1995, p. 98 apud ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 97-98). 

 Conhecimento Supervisor: “está relacionado à capacidade de monitorar, administrar, 

ajustar e regular pensamentos próprios, tanto na ação, como no aprimoramento do músico 

no decorrer do tempo. (...) combina julgamentos musicais pessoais, compreensão das 

obrigações ou mesmo éticas musicais de uma dada prática e um tipo particular de 

imaginação heurística (...), antes, durante, e após a própria performance musical” 

(ELLIOT, 1995, p. 98 apud ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 97-98). 
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2.4 PESQUISAS ANTECEDENTES SOBRE LER/DORT EM VIOLONISTAS 

 

 

Existem alguns estudos disponíveis na literatura relacionando a ocupação de 

violonistas com a temática da LER/DORT, que serão discutidos a seguir. 

Fjellman-Wiklund e Chesky (2006, p. 172) realizaram um estudo transversal nos 

Estados Unidos, se utilizando dos dados provenientes de um levantamento prévio realizado 

pelo Texas Center for Music & Medicine, com objetivo de descrever os problemas 

autorelatados entre os participantes. A amostra foi composta por dados de 520 músicos, dentre 

eles instrumentistas de violão, guitarra elétrica, baixo elétrico e banjo. No total, 81% dos 

músicos relataram um ou mais problemas osteomusculares. O grupo de violão relatou a maior 

prevalência (83%), seguido do banjo (78%), baixo elétrico (77%) e de guitarra elétrica (74%). 

Com relação a região anatômica acometida, os dedos da mão esquerda (32,9%) apresentaram 

a maior prevalência de acometimento, seguido pelo punho esquerdo (29,8%) e mão esquerda 

(24,7%).  

Em Londres, Inglaterra, Harmes (2010, p. 5) desenvolveu um questionário 

autoaplicável para identificar a presença de sintomas dolorosos em violonistas, nas categorias 

amador, estudante e profissional. O estudo contou com a participação voluntária de 72 

músicos, entre 16 e 56 anos de idade, e com uma variação de 1 a 40 anos de prática no 

instrumento (média de 6,1 anos). Destes, 18 (25%) eram amadores (com média de 1 hora de 

prática diária), 45 (63%) eram estudantes (com média de 3 horas de prática diária) e 9 (12%) 

eram professores profissionais (com média de 2 horas de prática diária). Os resultados 

mostraram que 60 participantes (83%; 83% dos amadores, 80% dos estudantes e 100% dos 

profissionais) já experimentaram dor decorrente da prática com o violão. As áreas mais 

afetadas foram punho (75%), ombro (63%) e pescoço (55%).  

Rigg, Marrinan e Thomas (2003, p. 150) reuniram, nos Estados Unidos e Canadá, uma 

amostra de 261 violonistas, entre profissionais, amadores e estudantes, para determinar as 

localizações anatômicas mais comuns de dor relacionada com a prática musical e sua relação 

com possíveis fatores etiológicos. Um questionário com 15 perguntas foi distribuído entre os 

participantes. As questões abordavam o tipo de violão tocado, estilo de música executada, 

postura ao tocar, a localização anatômica da dor, a história e tipo da formação, presença de 

dor relacionada com a prática nos últimos 12 meses, a história de trauma para a área afetada 

dentre outras questões. A dor relacionada ao tocar violão foi relatada por 160 (61,3%) dos 261 
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violonistas que completaram o estudo. A região anatômica acometida mais citada foi a mão 

esquerda, com 41,8% (109). Todos os participantes relataram presença de dor relacionada 

com a prática musical nos últimos 12 meses. A discriminação entre as porcentagens de 

profissionais, amadores e estudantes não foi citada. 

Sánchez-Padilla et al (2013, p. 4) em Barcelona, Espanha, analisaram os dados de 40 

violonistas participantes do Concurso Internacional de Violão de Barcelona, através de 

questionário elaborado no estudo. A amostra apresentou média de idade de 42,1 anos (15-66 

anos) e 2,5 horas de prática diária (0,5-6 horas/dia). Além disso, 57,5% (23) e 27,5% (11) 

possuíam mais de 20 anos e 5-20 anos de prática com o violão, respectivamente. Com relação 

ao aparecimento de lesões decorrentes da prática com o instrumento, 67,5% (27) 

apresentaram algum tipo de lesão nos últimos 5 anos, com média de 2,25 lesões por indivíduo 

(variação de 1-15 lesões). A região cervical foi a mais citada, com 47,5% (19), seguida pelo 

cotovelo e punho com 40% (16), ombro com 27,5% (11) e colunas dorsal e lombar com 

22,5% (9). Um dado preocupante apontado pelo estudo é a taxa de participantes que relataram 

não ter sanado as lesões adquiridas nos últimos 5 anos, 59,3% (16). 

Ainda na Espanha, na cidade de Andalucia, Marques et al (2003, p. 13) detectou a 

presença de sinais e sintomas de LER/DORT em violonistas e guitarristas de flamenco. Dos 

64 profissionais que participaram do estudo, 75% apresentaram sintomas de LER/DORT, com 

62,5% dos violonistas afetados, contra 87,5% dos guitarristas de flamenco. Dos profissionais 

afetados, 50% dos violonistas e 82,1% dos guitarristas de flamenco relatando deterioração na 

capacidade de performance. O estudo concluiu que a localização dos sintomas estava ligada a 

fatores como postura adotada, técnica adotada pelo músico e a carga horária dedicada à 

prática com o instrumento. 

O estudo de Dawson (2002, p. 135) buscou informações sobre a prevalência de 

problemas relacionados à prática musical nos membros superiores, determinando quais 

achados eram mais comuns a cada instrumento. A amostra foi composta pelos prontuários de 

167 músicos instrumentistas atendidos em um setor de prática cirúrgica voltada para a mão. 

Os músicos tinham idades entre 9 e 83 anos, num grupo heterogêneo composto por artistas 

profissionais, professores, graduando de música e amadores. Destes, 75% manuseiam 

instrumentos de corda ou teclado. Os dados dos seis maiores grupos instrumentais revelaram 

que os diagnósticos de tensão na junção músculo-tendão foram os mais comuns, ocorrendo 

principalmente entre pianistas, violinistas, violistas e violonistas. Outros diagnósticos comuns 

incluíram doenças inflamatórias (tenossinovites), hipermobilidade articular, tumorações 



38 
 

 
 

benignas e osteoartrite. No grupo dos violonistas, 37,5% apresentaram quadros de tensão 

muscular, 21,9% apresentaram condições inflamatórias variadas, e 15,6% de lesões de nervos 

periféricos, como síndromes de aprisionamento.  

Aprisionamento e lesão de nervos periféricos também foi encontrado por Kennedy et 

al (2006, p. 105), onde 24 graduandos em violão participaram do estudo, submetidos a testes 

de avaliação da condução dos nervos ulnar e mediano (localizados na região do punho). 

Destes, 6 participantes apresentaram achados compatíveis com diminuição da velocidade de 

condução do nervo mediano na região distal ao punho, achado este indicativo de síndrome do 

túnel do carpo. Os autores acreditam que a prática instrumental está relacionada neste 

processo. 

Os dados citados nesta seção são semelhantes aos achados de estudos de caso 

desenvolvidos por Bird e Wright (1981); Yavari, Hassanpour e Mosavizadeh (2010) e Chaná-

Cuevas, Kunstmann-Rioseco e Rodríguez-Riquelme (2003). 

Nos estudos citados, os achados mais comuns estão relacionados ao quadro de 

LER/DORT. O sintoma mais comum é a dor, por vezes acompanhada de inchaço e 

dormência. Quando discutiram-se, nestes estudos, medidas de tratamento, o repouso ou 

diminuição da prática com o violão foi a medida mais incentivada, acompanhada, em alguns 

casos, de medicação anti-inflamatória, fisioterapia, e uma reavaliação do instrumento da 

técnica adotada até então, buscando uma mudança positiva na prática instrumental. 

Entre as afecções específicas, a tendinite e outras síndromes inflamatórias dos tendões, 

bainhas dos tendões e unidade músculo-tendão representaram a grande maioria das doenças 

associadas à prática instrumental.  

Síndromes de compressão de nervos periféricos também foram mostrados como sendo 

um problema comum. A neuropatia compressiva de maior incidência foi a síndrome do túnel 

do carpo, definida por Kisner e Colby (2005, p. 334) como uma perda sensorial e fraqueza 

motora que ocorrem quando o nervo mediano é comprometido no túnel do carpo, no punho.  

A incidência da síndrome na população geral é menor do que 1%, podendo ser 

encontrados, entretanto, valores acima de 15% em trabalhadores de risco, sendo a tendinite o 

achado mais comum (TURRINI et al., 2005, p. 82). Wright II (2007, p. 1174) aponta os 

traumas causados por movimentos repetitivos da mão como um possível fator de 

agravamento, especialmente nos indivíduos cujo trabalho exige repetida flexão e extensão 

com contração muscular intensa do punho e dos dedos. 
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Por fim, os estudos analisados apontam a distonia focal como distúrbio mais crítico 

(DAWSON, 2002; CHANÁ-CUEVAS; KUNSTMANN-RIOSECO; RODRÍGUEZ-

RIQUELME, 2003; FJELLMAN-WIKLUND; CHESKY, 2006; YAVARI; HASSANPOUR; 

MOSAVIZADEH, 2010). Essa afecção se manifesta nos indivíduos como uma anormalidade 

no controle muscular, geralmente indolor, e com a contração simultânea de grupos musculares 

agonistas e antagonistas (JOHNSON, 2009, p. 14). Como o tratamento para distonia focal é 

experimental, ela pode facilmente tornar-se o motivo do encerramento de uma carreira 

profissional. 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 MÉTODO GERAL DA PESQUISA 

 

 

3.1.1 Classificação da Pesquisa 

 

 

 Quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, explicativa 

e exploratória. 

 Para Rudio (2007, p. 71) “a pesquisa descritiva está interessada em descobrir e 

observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los”. Este tipo de 

pesquisa “objetiva escrever as características de um objeto de estudo”, tais como “as 

características de um grupo social, nível de atendimento do sistema educacional, como 

também aquelas que pretendem descobrir a existência de relações entre variáveis” 

(GONSALVES, 2007, p. 67). 

A pesquisa explicativa busca identificar os fatores que contribuem para a ocorrência e 

o desenvolvimento do fenômeno em questão (GONSALVES, 2007, p. 68).  

 A pesquisa exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições, devendo ser realizada especialmente quando o tema escolhido é 

pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis 

(AMORIM, 2005, p. 61; GIL, 2002, p. 41; GONSALVES, 2007, p. 68). A presente pesquisa 
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diz respeito a um tema pouco estudado e com poucas publicações disponíveis, segundo a 

pesquisa bibliográfica aqui realizada. 

 Quanto ao procedimento de coleta de dados, a pesquisa assume, predominantemente, 

as características de um estudo de caso, buscando a investigação de um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, através do estudo de um ou 

de poucos objetos de pesquisa, de maneira a permitir um conhecimento ampliado da situação 

(AMORIM, 2005, p. 60; GONSALVES, 2007, p. 69; YIN, 2001, p. 19). Nesta pesquisa, o 

estudo de caso diz respeito às possíveis situações de risco, relacionadas ao desencadeamento 

ou agravamento de LER/DORT, às quais os alunos do curso de violão da EMUFRN estão 

expostos. 

 Quanto às fontes de informação, a pesquisa se caracteriza como estudo de campo, 

levantamento bibliográfico e documental (GONSALVES, 2007, pp. 66-8). 

Para Gonsalves (2007, p. 68), a pesquisa de campo diz respeito ao “tipo de pesquisa 

que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada”, exigindo que o 

pesquisador vá ao espaço de ocorrência do fenômeno e reúna as informações necessárias. Este 

tipo de pesquisa “permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou 

uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com os ‘atores’ que conformam a 

realidade” construindo um conhecimento empírico importante no processo de pesquisa social 

(MINAYO, 2010, p. 61).  

Na presente dissertação, a adoção da pesquisa de campo foi indispensável para atingir 

os objetivos da mesma, visto ser a atividade de formação dos músicos (incluindo os espaços 

de estudo, ensaio e apresentação) e o seu contexto as principais fontes de informação 

relacionadas com a problemática. 

A etapa da pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído essencialmente de livros e artigos científicos publicados sobre o tema em questão, 

em sua maioria previamente submetida a tratamentos analíticos. Na etapa de pesquisa 

documental foram utilizados materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (AMORIM, 2005, p. 

59; GONSALVES, 2007, p. 38). 

 Segundo a natureza dos dados, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa. A 

pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

(significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes) que não podem ou não devem, 
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na maioria dos casos, serem traduzidos em números (MINAYO, 2010, p. 21; SILVA; 

MENEZES, 2001, p. 20).  

Minayo (2010, p. 21) entende que o ser humano se distingue não apenas por agir, “mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada por seus semelhantes”, sendo este mundo de relações, representações e 

intencionalidade o objetivo central da pesquisa qualitativa. 

 Em sua obra, Flick (2009, p. 23-24) pontua que a pesquisa qualitativa faz uso da 

significação subjetiva e social dos indivíduos estudados para avaliar dados não-mensuráveis, à 

medida que respeita a diversidade intra e interpessoal dos indivíduos. A reflexividade do 

pesquisador no processo de pesquisa também é considerada, já que este tende a analisar os 

dados de pesquisa indutivamente, gerando um conhecimento único sobre a situação estudada. 

  

3.1.2 Campo de Observação 

 

 

3.1.2.1 População e Amostra 

 

 

A população estudada foi composta por 6 discentes, de um total de 8 alunos ativos, e 

por 2 docentes do curso de bacharelado em música, de um total de 3, da Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; todos integrantes da modalidade Violão. 

A cada participante foi atribuído um código de identificação: Do.n para os docentes e 

Di.n para os discentes, com a finalidade de padronizar a nomenclatura e de identificar as 

respostas de cada participante. 

 Devido ao número reduzido de alunos na modalidade específica de violão, foram 

incluídos na amostra todos os alunos com vínculo ativo no curso que manifestaram interesse 

em participar da pesquisa. 

 

 

3.1.2.2 Local da Pesquisa 
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 A pesquisa foi realizada na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – EMUFRN, localizada no campus universitário da cidade de Natal-RN (figura 3). A 

EMUFRN foi escolhia por ser ela o único centro de ensino superior em música do estado. 

 

 

 
Figura 3 - Localização Geográfica da EMUFRN (ponto vermelho). 

Adaptado de https://www.google.com.br/maps. 
3.1.2.3 Unidades de Observação da Pesquisa 

 

 

 A pesquisa contemplou a observação da atividade de formação dos alunos de violão 

em momentos de aulas coletivas, de estudo individual, de ensaios de preparação para 

apresentações públicas e de avaliação. 

  

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Nesta seção, serão apresentados os passos percorridos e métodos utilizados no 

processo de construção desta pesquisa.  

 Esta pesquisa se inspirou nos conceitos da Ergonomia durante seu desenvolvimento, 

incluindo aspectos presentes no método de pesquisa, baseados no método de Análise 

Ergonômica do Trabalho - AET. Este método, de acordo com Vidal (2008, p. 31), 

compreende um conjunto de várias análises inter complementares que, de forma estruturada, 

busca elucidar os determinantes da atividade de trabalho dos indivíduos em uma dada 

organização, caracterizando fatores técnicos, humanos, ambientais e sociais, com o objetivo 

final de transformar positivamente as situações de trabalho. 
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 A AET é encaminhada a partir de um processo participativo de construção social e de 

validação e envolve as seguintes etapas: instrução da demanda, modelagem operante 

(subdividida em análise focal e análise focada) e especificações ergonômicas. Para a instrução 

da demanda é necessário, preliminarmente, desenvolver uma análise global para entender o 

contexto e o funcionamento global da organização na qual se insere o problema (de pesquisa) 

a se resolver (CARVALHO, 2012, p. 4; VIDAL, 2008). Os tópicos descritos a seguir 

descrevem as etapas metodológicas contempladas neste estudo. 

 

 

3.2.1 Instrução da Demanda 

 

 

As ações em ergonomia decorrem de uma demanda, que pode surgir de diferentes 

interlocutores (direção da organização, sócios, funcionários, pesquisadores) e, com o avançar 

do trabalho em ergonomia, poderá ser analisada e reformulada. Este processo consiste 

inicialmente em evidenciar os problemas a serem resolvidos. Esta análise permite reformular 

e hierarquizar os diferentes problemas colocados, articulá-los e, por vezes, evidenciar novos 

problemas. Ao fim, a demanda torna-se suficientemente clara para a apreciação de todos os 

envolvidos no processo (ABRAÃO; et al., 2009, p. 188; GUÉRIN; et. al., 2001, p. 85). 

 Dá-se o nome de instrução da demanda a esta passagem de uma demanda nebulosa 

(demanda inicial) a uma demanda mais apurada (demanda ergonômica), tornando clara qual 

será a atuação do praticante de ergonomia na organização e caracterizando os resultados 

esperados após a AET (VIDAL, 2012, pp. 36-7). 

 A demanda que motivou esta pesquisa não partiu espontaneamente da EMUFRN 

(diretor, professor ou aluno). Esta pesquisa apresentou um processo de instrução de demanda 

denominado de provocado ou induzido, levado a cabo pelo pesquisador aos sujeitos da 

pesquisa para a realização do estudo de caso, no intuito de que essa demanda instruída fosse 

aceita. A demanda é denominada Provocada (CARVALHO, 2005, p. 6) quando a solicitação é 

feita por alguém externo à empresa, neste caso, o próprio pesquisador.  

A demanda surgiu a partir da realização de pesquisas bibliográficas e de discussões 

com o orientador da pesquisa acerca de algumas hipóteses causais dos principais problemas 

osteomusculares enfrentados pelos músicos violonistas, mais especificamente, dos músicos 

em formação profissional. Estas hipóteses levaram à formulação da seguinte demanda inicial 

(provocada) que seria posteriormente apresentada como proposta de pesquisa aos sujeitos de 
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pesquisa (ver capítulo de metodologia) para validação: “Analisar as situações potencialmente 

críticas no desenvolvimento de LER/DORT nos alunos do curso de violão da EMUFRN”. 

 

 

3.2.1.1 Análise Global 

 

 

 A fase de análise global, como o próprio termo já explicita, busca conhecer 

globalmente a empresa/instituição estudada, mediante técnicas de levantamento e observação 

que permitem ao praticante de Ergonomia (neste caso, o pesquisador) examinar in loco os 

conteúdos que lhe foram apresentados na fase da demanda inicial. Busca-se, nesta fase, 

ampliar as informações sobre os principais processos e produtos da empresa/instituição, 

conseguir informações sobre a população de trabalhadores (corpos docente e discente, nesta 

pesquisa), sobre elementos da organização do trabalho, conhecer e engajar mais pessoas nos 

relacionamentos focados ou de suporte, de maneira que o ergonomista/pesquisador possa 

iniciar a delimitação do terreno de sua ação (VIDAL, 2012, p. 117-118). 

Nesta pesquisa, a análise global consistiu em uma pesquisa exploratória realizada por 

meio de pesquisa documental, entrevistas com o coordenador do curso de graduação, docentes 

e discentes do bacharelado em música (na área de violão). Foram levantados dados globais da 

EMUFRN, envolvendo características como estrutura geral do bacharelado em música, grade 

curricular, características dos corpos docente e discente, forma de ingresso no curso, 

exigências para a graduação, etc.  

 

 

3.2.2 Validação e Restituição 

 

 

O processo de validação e restituição consiste em verificar junto aos setores analisados 

se os resultados obtidos correspondem à realidade, sendo esta verificação atestada pelos 

próprios observados (VIDAL, 2012, p. 254). Neste sentido, Terssac (1990 apud VIDAL, 

2012, 254) entende a AET também como um meio de confrontação, uma vez que ela obriga 

os atores a discutir a representação do trabalho que ela (a AET) produz. Essa confrontação 
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pode ser aproveitada tecnicamente, constituindo os procedimentos de validação, e ter um 

sentido ético, constituindo um processo de restituição. 

Nesta pesquisa, a etapa de validação e restituição ocorreu ao fim da pesquisa de 

campo, em sessões individuais com os participantes, onde foram expostas a análise e 

percepções do pesquisador sobre os dados coletados nas etapas de identificação de situações 

críticas (relacionadas ao surgimento de dor e desconforto) e de registro audiovisual. 

Ao fim desta dissertação, algumas recomendações são apresentadas, visando a 

resolução/diminuição dos problemas encontrados na pesquisa de campo. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Construção Social 

 

 

Construção social é o momento da intervenção ergonômica em que o ergonomista 

identifica os atores envolvidos e posiciona sua ação em relação a eles, de modo que favoreça a 

realização do seu trabalho (DANIELLOU; BÉGUIN, 2007). 

De acordo com Vidal (2012, p. 13), “o funcionamento eficaz de uma ação ergonômica 

requer uma estrutura de ação, de natureza participativa, técnica e gerencial”, capaz de 

promover uma interação com a cúpula da empresa/organização para que as mudanças 

necessárias possam ocorrer. Este processo se dá através da articulação do 

ergonomista/pesquisador com as pessoas relacionadas à ação dentro da organização. Para 

tanto, o ergonomista deve se articular com vários grupos, de natureza e composição distintas 

para referenciar-se ao longo da intervenção. A Figura 4 apresenta um esquema formal do 

dispositivo social de ação ergonômica, a construção social desenvolvida nesta pesquisa. 
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Figura 4 - Esquema do Dispositivo Social de Ação Ergonômica na EMUFRN. 

Adaptado de Vidal (2008, p. 70) 

 

 

Os grupos envolvidos na ação ergonômica são classificados, segundo Vidal (2008, p. 

70-71) em: 

 Grupo de Ação Ergonômica – GAE: composto pela Equipe Externa de Ergonomia - 

EEE (no caso desta pesquisa, composta por um Fisioterapeuta, mestrando em 

Engenharia de Produção; e por um graduando em Engenharia de Produção), e pela 

Equipe Interna da Empresa – EIE, composta pelos docentes de violão da EMUFRN.. 

 Grupo de Especialistas – GE: é formado por pessoas que possuem um conhecimento 

específico na área de conhecimento estudada. Quando o GAE não domina os 

conhecimentos dessa área recorre-se ao GE. O GE, nesta pesquisa, é formado por 

músicos profissionais. 

 Grupo de Suporte – GS: composto pelas pessoas que detém o poder de decisão na 

instituição pesquisada. Nessa pesquisa o GS é formado pelo Diretor da Escola de 

Música da UFRN. 

 Grupo de Acompanhamento – GA: formado pelas pessoas com autoridade técnica para 

tomar decisões durante toda a ação ergonômica. O GS, nesta pesquisa, é constituído 

pelo professor orientador da pesquisa. 

 Grupos de Foco – GFs: são constituídos por pessoas que participam da pesquisa 

deixando que suas atividades sejam observadas, fornecendo dados e validando as 

informações obtidas e recomendações. Nesta pesquisa, o grupo de foco é composto 

pelos discentes e docentes da EMUFRN, na modalidade Violão, além do diretor da 

escola e do coordenador do curso de graduação em música. 
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3.2.3. 1 Cronologia da Construção Social 

 

 

 A construção social desta pesquisa teve início no dia 04 de fevereiro de 2013, 

momento do contato inicial com o diretor da EMUFRN, onde foi exposto o objetivo da 

pesquisa no naquele momento: “compreender, sob o enfoque da ergonomia, a atividade de 

violonistas em um ambiente de formação acadêmica, com atenção aos fatores que interferem 

nas condições físicas destes indivíduos”. A proposta do projeto foi bem aceita pelo diretor. 

Neste encontro, além dos detalhes do projeto, foram discutidas as possibilidades de 

acesso à instituição pelo pesquisador, ou seja, a setores administrativos e documentos, dados 

em geral, professores e alunos atuantes na área de violão; para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

A construção social com o coordenador de curso de graduação teve início no dia 14 de 

fevereiro de 2013, onde foram discutidos tópicos referentes aos dados da análise global, como 

a estrutura do curso e a disponibilidade de documentos oficiais para obtenção desses dados. 

Em 19 de fevereiro de 2013, foi iniciada a construção social com o primeiro professor, 

onde, além da apresentação do projeto, foram levantados dados referentes ao processo de 

seleção na EMUFRN, número ideal de horas de estudo diárias com manuseio do instrumento, 

existência de disciplinas que abordam aspectos sobre a saúde, consciência corporal e cuidados 

pessoais no curso da EMUFRN, entre outros tópicos. 

O encontro inicial com os demais professores ocorreu nos dias 15 de março e 20 de 

maio do mesmo ano, onde foram discutidos os mesmos tópicos abordados no encontro com o 

primeiro professor. 

A construção social com o corpo discente também teve início em 19 de fevereiro de 

2013, com o primeiro aluno. Durante o semestre 2013.1, foram realizados encontros com os 8 

alunos ativos no curso até então. 

Devido a um longo problema de saúde vivido por este signatário da dissertação, a 

pesquisa teve que ser interrompida por aproximadamente 12 meses, resultando num atraso no 

cronograma inicial. Esta situação foi apresentada e discutida com os participantes da pesquisa, 

que tiveram a compreensão necessária, de modo que a pesquisa foi retomada posteriormente e 

o vínculo de confiança estabelecido inicialmente entre pesquisador e sujeitos da pesquisa foi 

mantido ao longo do tempo, conforme ilustra o tópico a seguir. 
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3.2.4 Coleta de Dados 

 

 

A pesquisa teve início através de um levantamento bibliográfico sobre a saúde 

ocupacional de violonistas.  

 Para levantamento de dados globais da EMUFRN, foi elaborado um roteiro de 

entrevista (apêndice A) a ser aplicado ao Diretor da EMUFRN, com objetivo de levantar 

dados de estrutura física da EMUFRN, quadro docente e estrutura curricular do bacharelado 

em música na modalidade instrumental de violão. O roteiro foi direcionado ao diretor da 

EMUFRN e ao coordenador do curso de graduação em música. Estes dados também foram 

verificados em documentos oficiais do referido curso (Plano Político Pedagógico e Regimento 

Interno da Escola de Música) e nas páginas oficiais da EMUFRN e UFRN, na sessão dos 

cursos de graduação. Esta busca se deu com base no Plano de Observação Documental 

(apêndice B). 

 Ainda na fase de análise global, foi aplicado um roteiro de ação conversacional com os 

docentes (apêndice C) sobre as características do bacharelado em violão. Também foi 

aplicado um instrumento para identificar o perfil socioeconômico e acadêmico dos alunos, na 

forma de roteiro para entrevista semiestruturada (apêndice D). 

 A etapa seguinte consistiu na elaboração de uma síntese dos resultados provenientes 

da pesquisa bibliográfica, no tocante às LER/DORT associadas aos violonistas. Estes 

resultados foram, então, apresentados aos alunos e professores participantes da pesquisa, em 

encontros individuais, no período 05 a 26 de janeiro de 2015. Os achados da literatura foram 

resumidos e organizados em slides (apêndice E). Na apresentação para os participantes, fez-se 

uso de um notebook para exibição do conteúdo, gravador de áudio e bloco de anotações para 

captação das verbalizações.  

Foi solicitado aos participantes que opinassem a respeito dos dados exibidos na 

apresentação, confirmando ou descartando aqueles dados que não considerassem, em sua 

experiência, causadores de dores e desconfortos físicos.  

Utilizando-se um roteiro dinâmico de ação conversacional (apêndice F) foi solicitado 

aos participantes que apontassem 10 situações, presentes no cotidiano acadêmico, que se 

relacionassem com o aparecimento de dor e desconforto físico. Solicitou-se, também, que os 
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mesmos indicassem as áreas anatômicas mais afetadas em cada situação apontada. Ao fim, foi 

solicitado ao respondente que atribuísse um valor numérico a cada situação por ele citada, 

identificando, assim, as situações mais e menos críticas, com relação ao surgimento de dor e 

desconforto físico. Estes resultados estão expostos no tópico 4.5 desta dissertação. 

 Por fim, foram realizados registros audiovisuais das situações críticas mais citadas 

pelos participantes, com o objetivo de obter um conjunto sequencial de ações que poderiam 

culminar em dores e desconforto físico. Para isso, fez-se uso de um protocolo de observação 

de campo (apêndice G), afim de organizar os dados observados. O registro das situações 

críticas se deu em contexto real, quando possível, na EMUFRN. Entretanto, algumas das 

situações apontadas como críticas, foram registradas em contexto simulado (o participante 

simulou propositalmente a situação para efeito do registro), por se tratarem movimentos 

minuciosos e específicos.  

A etapa de registro audiovisual ocorreu no período entre 22 de dezembro de 2014 a 13 

de fevereiro de 2015, onde foram utilizadas 2 filmadoras, posicionadas em ângulos diferentes, 

câmera fotográfica, gravador de áudio, tripés de suporte, caneta e bloco de notas. Ao fim, 

foram realizadas, aproximadamente, 14 horas de registro visual e 9 horas e meia de registro de 

áudio foram captados.  

Entre os dias 11 e 16 de fevereiro de 2015, estes registros, previamente editados, 

foram apresentados aos participantes, juntamente com a tabulação das conversações e extratos 

de fala, com o objetivo de realizar uma restituição e validação dos registros e das análises do 

autor da pesquisa. Os encontros ocorreram de forma individual, pesquisador e participante, 

fazendo-se uso de notebook para exibir o conteúdo selecionado (trechos de vídeo, áudio, 

extratos de fala e tabulação dos dados) e também para a inserção de alterações e correções no 

texto apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

 

Este capítulo destina-se à apresentação e discussão dos resultados da pesquisa. 

 

 

4.1 EMUFRN: HISTÓRIA, ESTRUTURA FÍSICA E CORPO DOCENTE 

 

 

A Escola de Música da UFRN – EMUFRN foi criada no ano de 1962 (EMUFRN, 

2014). Desde a sua inauguração, a EMUFRN trouxe contribuições significativas para o estado 

do Rio Grande do Norte. “Durante as três primeiras décadas de sua atuação, a EMUFRN 

movimentou a cultura musical no estado: promoveu seminários, recitais, festivais, encontros 
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de bandas, ciclos de conferências e apresentações de professores e alunos” (UFRN, 2006, p. 

7).  

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (UFRN, 2006, p. 7) do curso de 

Bacharelado em Música da UFRN, nas primeiras décadas de existência, a EMUFRN não 

oferecia cursos de Graduação e Pós-graduação.  

 

 

As atividades desenvolvidas na EMUFRN, de acordo com o art. 3º do Regimento 

Interno da Escola de Música, anexo à Resolução 69/82-CONSUNI, de 15/07/82, 

eram atividades curriculares e extracurriculares com a seguinte estruturação: Curso 

de Iniciação Artística, Curso Preparatório, Curso Médio e Curso Final. 

Até o ano de 1996, a EMUFRN centrava suas atividades na oferta de cursos livres e 

na promoção de eventos, abertos à comunidade, estando, portanto, adequada à 

natureza extensionista, característica de uma unidade suplementar (UFRN, 2006, p. 

7). 

 

 

A EMUFRN passou a oferecer o curso de Bacharelado em Música no ano de 1997 

(EMUFRN, 2014). Em 1998, a EMUFRN inaugurou o Curso Técnico em Música. No ano de 

2002, a EMUFRN foi transformada numa unidade acadêmica especializada. A “característica 

da unidade administrativa é cumprir, isolada ou conjuntamente, objetivos especiais de ensino, 

pesquisa e extensão” (EMUFRN, 2014). Em 2004, foi criado o curso de licenciatura em 

Música. 

 

 

4.1.1 Estrutura Física 

 

 

A EMUFRN está localizada na principal entrada do campus universitário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal (figura 5). Com relação à 

estrutura física, o prédio possui dois andares, onde existem 25 salas climatizadas, sendo 08 

para aulas coletivas, dotadas de equipamento de áudio e datashow, 01 dotadas de 

equipamentos para vídeo conferência e as 16 salas restantes são destinadas a aulas e estudos 

individuais de instrumento (figuras 6, 7 e 8). 
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Figura 5: Escola de Música da UFRN. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Figura 6: Sala de estudo individual. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 
 

 

Figura 7: Auditório Onofre Lopez. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Figura 8: Biblioteca. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

  

 

Ainda quanto à estrutura física, a EMUFRN possui:  

 

 

16 salas exclusivamente para estudo de instrumento, sendo 08 com pianos de 

armário; um estúdio de gravação; um auditório (Onofre Lopes) com 250 lugares, 02 

camarins, 02 banheiros, piano, sistema de projeção, sistema de sonorização, 08 

rebatedores de som móveis e devidamente climatizado; um mini auditório 

climatizado com cerca de 80 lugares, piano, camarim e datashow; uma biblioteca 

especializa em música; uma sala de multimídia; um laboratório de informática; além 

de uma instrumentoteca com diversos instrumentos e equipamentos de multimídia. 

A estrutura inclui 06 banheiros grandes, bebedouros, acessibilidade para cadeirantes, 

cobertura de internet wireless para quase todo o prédio, cantina, espaço comunitário 

e sala professores (UFRN, 2006). 

 

 

4.1.2 Corpo Docente 
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A EMUFRN conta atualmente com 53 docentes, atuando nas seguintes especialidades: 

análise e composição, composição e música e tecnologia, composição e teoria da música, 

educação musical, musicologia/etnomusicologia, regência, piano, piano coletivo, piano e 

gravação, piano popular, canto, flauta, oboé, clarinete, clarinete e saxofone, saxofone, fagote, 

trompete, trompa, trombone e tuba, percussão, percussão e bateria, violino, viola, violoncelo, 

contrabaixo, contrabaixo elétrico, guitarra e gravação musical, violão. 

 

 

4.2 CURSO DE BACHARELADO EM VIOLÃO: INGRESSO, OBJETIVOS DO CURSO, 

GRADE CURRICULAR  

 

 

O curso de Bacharelado em Música da EMUFRN foi criado no ano de 1996 

(EMUFRN, 2014). No ano de 2001, o curso foi reconhecido pelo MEC, “recebendo conceito 

“B” no cômputo geral da sua avaliação” (UFRN, 2006, p. 8).  

 

 

4.2.1 Processo Seletivo – Ingresso no Curso 

 

 

O processo de ingresso de alunos candidatos ao bacharelado de Música se dá por meio 

de duas etapas: pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, e pela 

realização de provas específica na área musical, em que uma banca de professores avalia o 

conhecimento teórico musical e o desempenho do aluno candidato em prática instrumental.  

De acordo com os docentes entrevistados, o exame teórico avalia o conhecimento 

sobre temas como história da música, gêneros musicais, música brasileira, entre outros temas. 

Na primeira etapa do exame prático, o candidato deve executar três obras musicais escolhidas 

a partir de uma lista de autores, que é disponibilizada previamente pela EMUFRN, 

possibilitando ao candidato alguns dias para se preparar. A segunda etapa do exame prático 

destina-se a avaliar a capacidade de leitura musical à primeira vista, onde são apresentados ao 

candidato trechos de obras (não divulgadas no edital de seleção). Espera-se do candidato a 

aptidão para a correta leitura e execução da obra apresentada. 
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De acordo com o docente Do.1, o processo de seleção apresenta um problema: a 

seleção dos membros da banca ocorre de modo aleatório. Sendo assim, um candidato para o 

bacharelado na área de violão, por exemplo, pode ser avaliado por uma banca formada por 

músicos de outras áreas. Para Do.1, esses candidatos podem ser aprovados no processo 

seletivo ainda que não possuam um nível de aptidão considerado satisfatório. Nos semestres 

iniciais do curso, estes alunos acabam enfrentando maiores dificuldades para acompanhar as 

exigências do curso.  

 

 

4.2.2 Objetivos do Curso 

 

 

O curso de Bacharelado em Música tem como objetivo geral: 

 

 
[...] formar músicos de excelência, capazes de operar o saber técnico como requisito 

fundamental para sua integração nos saberes musicais, ultrapassando os limites 

médios da execução, na medida em que une teoria e prática, dinamizando a cultura 

musical local, regional e nacional por meio da realização de atividades concertísticas 

e acadêmicas. Espera-se, além da formação técnico-musical, predispor o aluno à 

atividade de pesquisa (UFRN, 2006, p. 15). 

 

 

As competências e habilidades requeridas dos alunos do curso de Bacharelado em 

Música são (UFRN, 2006, p. 17): 

 
 

 

1) identificar e aplicar, articuladamente, os componentes básicos da linguagem 

sonora; incorporar à prática musical o conhecimento das transformações e rupturas 

conceituais que historicamente se processaram na área; 

2) utilizar, de modo crítico, quando necessário, novas tecnologias na interpretação 

artística, bem como, métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos à 

prática musical; 

3) conceber, organizar e interpretar roteiros e instruções para a realização de projetos 

artísticomusicais; 

4) demonstrar capacidade de abstração e de raciocínio lógico; 

5) demonstrar disposição no aprender a aprender com autonomia; 

6) ser capaz de integrar estudos e pesquisas científicas na área musical; 

7) compreender o fazer artístico fundamentado no conhecimento técnico e estético, 

resultando numa prática consciente e consequente; reinventar processos, formas, 

técnicas, materiais e valores estéticos na concepção, produção e interpretação 

musical, envolvendo o pensamento reflexivo e crítico; 

8) fazer uso adequado de métodos, técnicas de pesquisa científica e tecnológica em 

música; 

9) identificar as características dos diversos gêneros de produção artístico-musical; 
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10) intervir na sociedade de acordo com suas manifestações culturais, demonstrando 

sensibilidade e criação artísticas e excelência prática; 

11) utilizar a pesquisa científica e tecnológica em música, visando a criação, 

compreensão e difusão da cultura e seu desenvolvimento; atuar, de forma 

significativa, nas manifestações musicais, instituídas ou emergentes; 

12) atuar nos diferenciados espaços culturais e, especialmente, em articulação com 

instituições de ensino específico de Música; estimular criações musicais e sua 

divulgação como manifestação do potencial artístico. 

 

 

4.2.3 Grade Curricular 

 

 

Atualmente, para concluir o Bacharelado em Música da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (EMUFRN), o aluno do curso de violão deve cursar 8 (oito) períodos, 

durante 4 (quatro) anos, divididos em 22 (vinte e duas) disciplinas obrigatórias. A grade 

curricular do curso é apresentada na tabela 2.  

A carga horária das disciplinas totaliza 1.335 horas, sendo 540 horas de ensino teórico, 

585 horas de ensino prático e 210 horas de atividades acadêmicas (UFRN, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODOS DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

1º Período  Instrumento I  

 Laboratório de Performance I  

30 horas 

30 horas 

2º Período  Instrumento II 

 Laboratório de Performance II 

30 horas 

30 horas 

3º Período  Instrumento III 

 Laboratório de Performance III 

30 horas 

30 horas 

4º Período  Instrumento IV 

 Laboratório de Performance IV 

30 horas 

30 horas 
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5º Período  Instrumento V 

 Laboratório de Performance V 

 História e Literatura do Instrumento I  

 Recital Solo  

30 horas 

30 horas 

30 horas 

30 horas de teoria + 195 horas de 

prática 

6º Período  Instrumento VI 

 Laboratório de Performance VI 

 História E Literatura do Instrumento II 

 Recital Câmara 

30 horas 

30 horas 

30 horas 

30 horas de teoria + 195 horas de 

prática 

7º Período  Instrumento VII 

 Laboratório de Performance VII 

30 horas 

30 horas 

8º Período  Instrumento VIII 

 Laboratório de Performance VIII 

 Atividades Acadêmico-Cientifico-

Culturais 

 Recital de Graduação 

30 horas 

30 horas 

210 horas 

30 horas de teoria + 195 horas de 

prática 
 

Tabela 2: Grade curricular do curso de Bacharelado em Música da EMUFRN 

Fonte: UFRN, 2014 

 

 

As disciplinas Instrumento I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, objetivam desenvolver o 

domínio da técnica do instrumento e o senso interpretativo; possibilitar ao aluno a obtenção 

do nível técnico-instrumental mínimo exigido no conteúdo do programa, através de exercícios 

e peças que possibilitem a superação de dificuldades existentes; desenvolver métodos de 

estudo que possibilitem um melhor rendimento com melhor distribuição de tempo; ampliar o 

repertório fazendo utilização de diversas formas de digitação; propiciar ao aluno o 

desenvolvimento qualitativo de repertório violonístico abrangente e diversificado, através do 

conhecimento de particularidades técnicas e estilísticas presentes nas obras selecionadas; 

estimular o aluno a desenvolver sua própria personalidade artística; organizar e colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido, de forma a colocar o aluno em plenas condições de se 

inserir no mercado de trabalho como instrumentista ou pesquisador na área de performance 

(UFRN, 2014). 

Além disso, buscam possibilitar ao aluno uma reflexão sobre a questão postural no 

instrumento através da tomada de uma melhor consciência corporal; desenvolver a velocidade 

aliada ao relaxamento muscular e sincronismo entre as mãos; e levar o aluno a uma reflexão 

crítica acerca da utilização da velocidade no discurso musical (UFRN, 2014). A avaliação nas 

disciplinas de Instrumento é realizada de forma continuada, observando o empenho e 

desempenho do aluno na execução dos repertórios definidos na ementa de cada disciplina. 
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Já as disciplinas Laboratório de Performance I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, objetivam 

analisar criticamente a performance dos colegas e de interpretes diversos apresentados nas 

audições; desenvolver o domínio da técnica do instrumento e o senso interpretativo; aprimorar 

o desempenho técnico e interpretativo através de técnicas de produção de som, articulação e 

fraseado; desenvolver métodos de estudo que possibilitem um melhor rendimento com melhor 

distribuição de tempo (UFRN, 2014). A avaliação nas disciplinas de Laboratório de 

Performance leva em conta o desempenho dos alunos em mini recitais realizados durante o 

semestre e no domínio teórico a respeito de peças musicais estudadas na disciplina. Esta 

avaliação é denominada de “peça comentada”, onde os alunos são questionados sobre 

características técnicas destas peças musicais (história, estilo, técnicas empregadas, entre 

outras). 

Nas disciplinas de História e Literatura do Instrumento I e II, o objetivo é propiciar ao 

aluno uma visão mais ampla do instrumento e sua literatura nos diversos períodos musicais, 

bem como traçar um paralelo entre as diferentes escolas, do erudito ao popular (UFRN, 2014). 

A avaliação se dá através da apresentação de seminários e provas dissertativas. 

Os recitais se dividem em Recital Solo, Recital Câmara e Recital de Graduação. O 

primeiro trata de um trabalho supervisionado visando à apresentação pública de um recital 

solo do aluno. O Recital de Câmara diz respeito a um trabalho supervisionado visando a 

apresentação pública de um recital de música de câmara em que o aluno avaliado executa 

parte relevante durante todo o programa escolhido. E o Recital de Graduação refere-se a um 

trabalho supervisionado visando à apresentação pública do recital de graduação em que o 

aluno avaliado deve demonstrar domínio da execução instrumental e repertório compatível 

com a matéria estudada na graduação (UFRN, 2014). Nos recitais, a avaliação é realizada de 

forma continuada durante o semestre, culminando com a apresentação final, de maior peso na 

nota final. 

Complementando a grade curricular são desenvolvidas Atividades Acadêmico-

Cientifico-Culturais, que estimulam o aluno no seu desenvolvimento técnico-interpretativo. 

Após revisão das ementas, foram consultados dois docentes da instituição, 

ministrantes de disciplinas de Instrumento, Laboratório de Performance e Recitais, para uma 

compreensão melhor dos conteúdos de ementa do curso, afim de descobrir se alguma 

disciplina tratava de aspectos ligados a saúde ocupacional do violonista. 

Segundo Do.1, nenhum programa de disciplina do curso contempla aspectos 

específicos sobre este tema, cabendo aos docentes o papel de mencionar, quando possível, 
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alguma informação relacionada à saúde e prevenção de doenças durante as aulas. 

Basicamente, esses temas são tratados de maneira informal durante o acompanhamento 

individual dos discentes nas aulas de Instrumento e Laboratório de Performance, na forma de 

dicas e macetes sobre como evitar o desgaste físico. 

De acordo com o Do.1, já existem faculdades brasileiras que incluíram em sua grade 

disciplinas específicas para a abordagem de temas relacionados a saúde ocupacional do 

músico. Por fim, admitiu a importância de disciplinas voltadas para este fim. 

Para Do.2, existem disciplinas voltados para a abordagem da corporeidade no campo 

das artes, como Expressão Corporal (disciplina optativa), mas ela não aborda aspectos de 

ergonomia ou saúde ocupacional. Segundo Do.2, não existe nenhuma disciplina especifica do 

bacharelado em música abordando estes temas. 

Concluiu-se, então, que as disciplinas da EMUFRN não contemplam os temas 

relativos à saúde ocupacional e a prevenção de doenças ocupacionais dos futuros músicos.  

Assim, a primeira hipótese levantada nesta pesquisa, de que não existem prescrições 

em relação à adoção de modos operatórios que visem à prevenção de LER/DORT pelos 

alunos no curso de música, foi parcialmente confirmada, já que os professores tentam incluir, 

mesmo que de maneira informal, algumas orientações com relação à postura e saúde. 

  

 

4.3 PERFIL SÓCIOECONÔMICO E ACADÊMICO DO CORPO DISCENTE 

 

 

 Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam a amostra discente, obtidos 

através do questionário do perfil socioeconômico e acadêmico (apêndice E), integrando as 

informações pertinentes à análise global. A tabela 3 apresenta os dados obtidos: 

   

  

 Di.1 Di.2 Di.3 Di.4 Di.5 Di.6 

Idade 26 42 30 22 32 24 

Gênero M M M M M M 

Estado Civil Solteiro Casado Casado Solteiro Casado Solteiro 

Nº de Filho 0 2 1 0 1 0 

Nº de componentes 

familiares 

3 4 3 4 3 4 

 

Ocupação (além de 

estudante) 

 

Professor de 

violão 

Músico 

militar, 

Maestro 

em Igreja e 

Professor 

Professor de 

violão, 

Produtor 

musical e 

Regente de 

Instrutor de 

academia e 

Professor de 

violão 

Professor de 

Violão 

Particular e 

Voluntário 

Professor de 

Música 

(projeto de 

extensão e 

no interior) 
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de violão coral 

Fonte de renda Docência Exército Docência e 

Estúdio de 

Gravação 

Academia e 

Docência 

Docência Extensão 

Universitária 

 

Auxílio de custos? 

Aux. 

Residência 

e 

alimentação 

Bolsa de 

Extensão 

Não Não Não Aux. 

Residência e 

alimentação 

Carga horária 

semanal de atividades 

remuneradas 

8hs 40hs 30hs 10-15hs 25hs 9hs 

Responsável pela 

renda familiar? 

Não Sim Parcial Não Parcial Não 

Renda familiar média 3 salários 5 salários 5 salários 8-10 salários 3 salários 1 salário 

Pratica atividade 

física regular? 

Não Corrida Não Musculação Não Não 

Horas/semana para 

atividade física 

2hs 4hs 0hs 12hs 0hs 0 

Membro superior 

dominante 

Direito Esquerdo Direito Direito Direito Direito 

Tempo semanal 

dedicado ao lazer 

2hs 1h 4-5hs 12hs 1h 0hs 

Bairro/Cidade onde 

reside 

Lagoa 

Nova/Natal 

Tirol/Natal Eucalipto/Natal Dix-Sept 

Rosado/Natal 

Felipe 

Camarão/Natal 

Lagoa 

Nova/Natal 

Tipo de transporte Coletivo Automóvel Motocicleta Automóvel Coletivo Coletivo 

Tempo médio de 

deslocamento para a 

EMUFRN 

15 min. 15 min. 10 min. 25 min. 50 min. 30 min. 

Início na 

instrumentação 

musical 

Aos 15 anos 12 anos 12 anos 8 anos 18 anos 13 anos 

Início na prática 

musical regular 

18 anos 37 anos 15 anos 20 22 anos 17 anos 

Possui instrumento 

próprio 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Considera o instru-

mento+ case pesados? 

Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Tempo estimado para 

término do curso 

6 meses 18 meses 6 meses 48 meses 1 mês 6 meses 

Demanda acadêmica 

semanal (em horas) 

16 horas 14hs 12hs 20hs 14hs 12hs 

Horas/dia de estudo 

individual com violão 

3hs 1h30min 5hs 1-2hs 2hs 4-5hs 

Horas/dia de estudo 

individual com violão 

consideradas “ideais” 

5hs 7hs 7-8hs 7-9hs 5hs 4-5hs 

Horas/semana de 

estudo individual com 

violão 

18hs 5-6hs 28hs 10hs 14hs 25hs 

Tabela 3: Dados socioeconômicos e acadêmicos dos discentes. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

4.3.1 Tempo Dedicado ao Estudo com o violão  

 

 

 Um ponto a ser observado na tabela 3 é o tempo diário dedicado ao estudo com o 

instrumento musical. O dito popular “a prática leva a perfeição” é, no caso dos músicos, uma 

constante na rotina desses indivíduos, especialmente no início da carreira, quando eles 
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dedicam várias horas diárias à prática do instrumento musical no sentido de aprimorar cada 

vez mais a expertise. 

 Questionados a esse respeito, os discentes apresentaram respostas bem similares. A 

tabela 4 exibe o número de horas de estudo diário praticado pelos discentes com o violão e o 

número de horas diárias considerado ideal pelos mesmos. 

 

 

 

DISCENTE 

 

HORAS DE ESTUDO/DIA 

HORAS DE ESTUDO/DIA 

CONSIDERADO IDEAL 

Di.1 3 5 

Di.2 1,5 7 

Di.3 5 7 a 8 

Di.4 1 a 2 7 a 9 

Di.5 2 5 

Di.6 4 a 5 4 a 5 

 

Tabela 4: Comparação entre período real de estudo com período “ideal”, de acordo com os discentes. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Pode ser visto que, com exceção de apenas um entrevistado, todos os discentes 

acreditam que um período de estudo superior a 5 horas diárias seria o ideal. Os discentes 

apontaram a demanda de estudo nas disciplinas teóricas e o tempo dedicado ao trabalho como 

principais fatores que os impedem de atingir o tempo considerado ideal de estudo com o 

instrumento. 

 De acordo com o docente Do.1, a maioria do alunos apresenta dificuldades com 

relação ao tempo dedicado ao estudo prático do instrumento. Para o entrevistado, o aluno 

deve definir um objetivo para se focar em cada sessão de estudo, determinando qual será o 

objetivo das horas dispendidas, visto que a falta de um planejamento com relação às horas de 

estudo causa, em alguns casos, um baixo rendimento no aluno 

 Segundo o Do.1 [...] “a gente tem que ter o cuidado pra não pensar só na quantidade 

de horas né, mas na qualidade né, o que que você tá querendo fazer com isso. Eu, por 

exemplo, enquanto aluno eu estudava demais, as vezes estudava 8 horas por dia, o meu 

normal era 6, 7 horas por dia era o normal. Teve um tempo no mestrado que eu cheguei a 

estudar 8, 12 horas [...] se eu soubesse o que eu sei hoje eu teria estudado bem menos horas, 

teria me dedicado a outras coisas” [...]. 
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 O docente, para ilustrar, também citou o caso de um de seus alunos: [...] “tive até a 

poucos dias atrás um caso de um aluno aqui, que eu chamei até a atenção dele, porque eu 

sempre vejo ele por aqui na escola estudando, mas eu não tava vendo esse rendimento em 

sala de aula né. Então chamei a atenção justamente disso, quer dizer, comecei a mostrar um 

processo de como se estuda, não adianta fazer, mas como fazer, o que fazer, como você fazer 

pra você otimizar suas horas de estudos” [...]. Para Do.1, a repetição durante o estudo deve 

ser seletiva, ou seja, no momento da repetição da partitura deve-se saber o que repetir, o 

momento da dificuldade que foi encontrada, o posicionamento dos dedos no momento da 

digitação, etc; não apenas repetir por repetir.  

 Do.1 ainda fez a seguinte observação: [...] “as vezes você tá tocando, mas não está 

estudando. Música corre esse risco porque o aluno as vezes começa a se deliciar com a 

melodia da música, começa a gostar e então, as vezes, esquece o aspecto técnico que ele tem 

que estudar pra chegar aquilo ali né, então as vezes a música pode ser até que distraia nesse 

sentido” [...]. 

 Para Do.2, o elevado nível de exigência que a EMUFRN impõe leva muitos alunos a 

estudar muitas horas, a fim de conseguir executar uma obra de maneira perfeita.  

Do.2 também possui um histórico semelhante aos alunos: [...] “Eu, por exemplo, 

quando fui aluno do bacharelado [...] em tempos de férias eu passava 10 horas num 

instrumento [...] você estuda horas e horas seguidas não para pra relaxar a musculatura, não 

se preocupa com seu corpo, aí, o que acaba acontecendo...?, fica num posição só também 

né?, e acaba acontecendo que você vai ter um bocado de problemas de ordens musculares até 

de ordens psicológicas. Eu já passei por situações, no caso de ordens psicológicas de você se 

frustrar com determinada peça, mas porque estava estudando errado e não conseguiu 

detectar isso né?, na verdade não tinha maturidade né? [...] hoje faço em duas horas e é 

muito mais proveitoso do que antigamente eu fazia com 10 horas. Porque você vai 

aprendendo a relaxar mais, vai aprendendo a tocar o violão de forma que você não venha a 

ter nenhum problema muscular, muita coisa você resolve pensando” [...]. 

 Para Do.2, a forma inicial no qual o aluno estuda é a repetição de trechos da peça, em 

conjunto com a memorização. Durante esse exercício, nem sempre se consegue traduzir a 

peça de forma que ela seja executada com perfeição, visto que o aluno pode estar alimentando 

esforços, posturas e movimentos desnecessários. Segundo Do.2, o ideal seria analisar o erro, 

refletir sobre o erro e tentar encontrar uma forma de concertá-lo, não utilizando a repetição 

como ferramenta para solucionar o problema. 
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4.4 QUEIXAS DE DORES E DESCONFORTO 

 

 

 Os dados relacionados a saúde ocupacional de violonistas, expostos na literatura, 

foram apresentados aos participantes (apêndice E). Após a apresentação, todos os 

participantes relataram conhecimento sobre a situação exposta nos estudos, como a presença 

de dor e sua localização anatômica. Queixas de dores e desconforto na mão esquerda, ombros, 

pescoço e região lombar são situações comuns a todos os participantes, seja no histórico 

pessoal ou de seus pares de atividade. A seguir, estão expostos alguns extratos das falas 

referentes à fase de exposição dos estudos sobre LER/DORT em violonistas encontrados na 

literatura. As falas estão expostas em categorias de acordo com os achados da literatura. 

 

1. Tempo prolongado de estudo (HARMES, 2010; SÁNCHEZ-PADILLA; et al, 2013; 

MARQUES, et al, 2003). 

 

 Do.1: [...] “Não fico surpreso não. Falo sempre pros alunos cuidar ... prestar atenção 

à pegada, não ficar pegado no instrumento por muitas horas. Tem caras que não 

descansa até conseguir terminar uma peça. [...] aí dói mesmo, dói costa, pescoço. [...] 

A mão incomoda mesmo. Tem que fazer pausa. Eu falo [...] Relaxar um pouco, dá uma 

alongada [...] Digo toda hora.” [...]. 

 Do.2: [...] “Quando eu era novo, ah, pegava 6-8 horas. [...] aí quando você começa 

nos 30 aí eu já comecei a cuidar mais” [...]. 

 Di.3: [...] “Tem surpresa não. No violão é assim, no período que você tá dando maior 

gás você sente. [...] A coluna dói um pouco, os dedos (mão esquerda) ficam doendo 

um pouco por ser repetitivo” [...]. 

2. Dores na coluna lombar (FJELLMAN-WIKLUND; CHESKY, 2006). 

 

 Do.2: [...] “Interessante esse aí. 59... 60% não se curaram das lesões. [...] Hoje em dia 

eu tô gerenciando sabe, mas dói aqui na lombar sabe...isso aqui encima do ombro 

(ombro esquerdo) também” [...]. 
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 Di.4: [...] “Já sabia sim, isso da mão esquerda é isso mesmo. Dói um bocado se tocar 

demais. Nisso do recital, tem que pegar direto. [...] Tem hora que paro com as costas, 

aqui nesse canto aqui ó (coluna lombar)” [...]. 

 Di.5: [...] “dói as costas também. A gente fica sentado muito tempo, incomoda, tem 

hora que fica ardendo” [...]. 

 Di.6: [...] “Dói as costas nessa parte aqui (regiões dorsal e lombar) [...] Fica muito 

tempo sentado, aí fica doendo” [...]. 

 

3. Dores no pescoço e no membro superior esquerdo (FJELLMAN-WIKLUND; 

CHESKY, 2006; HARMES, 2010; RIGG; MARRINAN; THOMAS, 2003; 

SÁNCHEZ-PADILLA; et al, 2013; DAWSON, 2002). 

 

 Di.1: [...] “É, é assim mesmo. No começo mesmo do curso lesei a mão (esquerda) aqui, 

era direto. Você deve conhecer, é distonia, fica duro a mão. [...] Daí foi o jeito 

diminuir se não ... Ia pegar no violão a mão ficava rígida, sabe. Foi um tempo pra 

sarar [...] era a postura, depois fiquei coisa... comecei a fazer certo, aí foi passando, 

mas foi peso” [...]. 

 Di.2: [...] “Não conhecia esses não, mas já sabia sim. Tem hora que dói tudo mesmo. 

Agora mesmo... Passei aí um tempo afastado, tranquei um semestre, aí tô pegando 

agora. Cê fica enferrujado [...] Tava agora passando a peça, a mão já começa... as 

costas, aqui no pescoço também” [...]. 

 Di.4: [...] “A mão tem hora que dói um bocado, o ombro incomoda também, tem que 

dar uma parada, é o jeito” [...]. 

 Di.5: [...] “É, o professor já falou sim. [...] A gente tem dor na mão aqui (região entre 

o polegar e indicador da mão esquerda)” [...] 

 

 

 

4. Dor na mão e antebraço direitos (SÁNCHEZ-PADILLA; et al, 2013). 

 

 Di.6: [...] “Isso da mão esquerda aí... Comigo, é o contrário. [...] Minha mão direita 

que dói às vezes quando tô tocando assim... estudando muito tempo, dói essa parte 

aqui (mão e face posterior do antebraço direitos)” [...]. 
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Dentre os participantes, apenas Di.6 demonstrou surpresa com relação à incidência 

maior de queixas na mão esquerda. Em sua experiência pessoal, a mão direita sempre foi mais 

suscetível a quadros dolorosos, fadiga e até mesmo períodos incapacitantes. De acordo com o 

mesmo, o processo de aperfeiçoamento das habilidades da mão direita, nos semestres iniciais 

do curso, culminou com o desenvolvimento de um quadro de inflamação e dor intensa na mão 

e parte posterior do antebraço direitos, na área lateral ao cotovelo, que perdurou por várias 

semanas. Segundo Di.6, essa situação foi superada com o tempo, contudo, relata que ainda 

sente dor nessas áreas quando precisa trabalhar certas peças musicais por mais de duas horas. 

Quadros de cronicidade são uma característica comum nos casos de LER/DORT 

(BRASIL, 2012), especialmente nos casos em que a causa não é totalmente afastada. Neste 

caso específico, as demandas da atividade musical e a técnica empregada por Di.6, são, 

possivelmente distinta de seus colegas, que não relatam queixa semelhante. Além disso, o 

quadro exposto por Di.6 corrobora com os achados de Sánchez-Padilla et al (2013, p. 4), onde 

60% dos violonistas não conseguiram sanar as lesões advindas da prática, mesmo cinco anos 

após o aparecimento do quadro inicial de dores/lesões. 

 

 

4.5 CENÁRIOS DESENCADEADORES DE DOR E DESCONFORTO FÍSICO 

 

 

 Nesta sessão, estão listados os cenários/situações, relatados pelos participantes do 

estudo, como sendo relacionados ou diretamente causadores de dor e desconforto físico, 

associados com as regiões anatômicas (RA) acometidas em cada situação.  

Mesmo com liberdade de tempo para se expressar, nenhum participante chegou a 

apontar dez situações que considerassem válidas, como inicialmente solicitado.  

As respostas de cada indivíduo estão listadas em uma ordem de acordo com a 

intensidade de dor associada a cada situação, sendo a primeira situação a mais crítica (dor 

intensa) e a última situação, mais amena (dor leve). Os resultados estão a seguir: 

1. DOCENTES 

 Do.1 

o 1ª Situação - Falta de consciência corporal. RA: mão esquerda, coluna cervical 

e lombar; 
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o 2ª Situação - Retomada da prática musical após período de 

afastamento/inatividade. RA: mão esquerda, coluna cervical e lombar; 

o 3ª Situação - Tempo prolongado de estudo diário com o instrumento (acima de 

4 horas). RA: mão esquerda, coluna cervical e lombar. 

 

 Do.2 

o 1ª Situação - Tempo de estudo superior a 3-4 horas por dia. RA: coluna lombar 

e membro superior esquerdo; 

o 2ª Situação - Retorno à prática após período de férias: RA: mão, antebraço e 

ombro esquerdos; 

o 3ª Situação - Preparação para recitais. RA: mão esquerda, ombros, colunas 

cervical e lombar. 

 

2. DISCENTES 

 Di.1 

o 1ª Situação - Uso do Banquinho. RA: coluna lombar; 

o 2ª Situação - Estudo prolongado (acima de 6 horas). RA: coluna lombar; 

o 3ª Situação - Recitais (incluindo a preparação). RA: mão esquerda e ombros; 

o 4ª Situação - Tocar peças musicais com muita Pestana (técnica específica). 

RA: mão esquerda; 

o 5ª Situação - Estudar peças com muitos Arpejos (técnica específica) por muito 

tempo. RA: mão esquerda; 

o 6ª Situação - Estudar peças com muito Trêmolo (técnica específica). RA: mão 

direita; 

o 7ª Situação - Estudar peças longas (acima de 20 minutos). RA: mão, braço e 

ombro esquerdos, coluna lombar. 

 

 

  

 Di.2 

o 1ª Situação - Ingresso na escola de música, exigindo reaprendizado da prática. 

RA: mão e ombro esquerdos; 
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o 2ª Situação - Tempo prolongado de estudo com o instrumento (acima de 2 

horas). RA: coluna lombar, mão e ombro esquerdos. 

 

 Di.3 

o 1ª Situação - Preparação para recitais (estudo e apresentação). RA: coluna 

lombar e mão esquerda; 

o 2ª Situação - Estudar com o instrumento mais de 3 horas. RA: coluna lombar e 

dedos da mão esquerda; 

o 3ª Situação - Tocar em cadeira imprópria (acento côncavo). RA: coluna 

lombar; 

o 4ª Situação - Uso do Banquinho ao invés do Ergoplay. RA: coluna lombar; 

o 5ª Situação - Retorno à prática com o violão após inatividade de vários dias. 

RA: mão esquerda; 

o 6ª Situação - Estudar peças com muita Pestana ou Arpejos. RA: mão esquerda. 

 

 Di.4 

o 1ª Situação - Recitais. RA: mão esquerda e ombros; 

o 2ª Situação - Estudo com o violão por mais de 5 horas. RA: mão esquerda, 

ombros, colunas cervical e lombar; 

o 3ª Situação - Peças com muita Pestana. RA: mão esquerda. 

 

 Di.5 

o 1ª Situação - Estudo prolongado com o instrumento (acima de 4 horas). RA: 

mão esquerda, ombros, colunas cervical, dorsal e lombar; 

o 2ª Situação - Uso do Banquinho. RA: coluna lombar; 

o 3ª Situação - Recitais de avaliação (preparação e apresentação). RA: mão 

esquerda e ombros; 

o 4ª Situação - Tocar peças musicais com muitos Arpejos. RA: mão esquerda. 

 

 Di.6 

o 1ª Situação - Dominar a técnica de Tremolo. RA: mão e antebraço direitos. 

o 2ª Situação - Retorno do período de férias (retomada da prática com o violão 

em intensidade). RA: mãos direita e esquerda; 
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o 3ª Situação - Estudo prolongado com o instrumento (acima de 5-6 horas 

diárias). RA: coluna cervical e lombar;  

o 4ª Situação - Tocar com o Banquinho. RA: coluna lombar. 

 

A tabela 5 reúne as situações citadas críticas pelos participantes da pesquisa, 

apresentando o número de vezes em que cada uma é citada.  

 

 

 

SITUAÇÕES CRÍTICAS 
Nº de 

Citações 

Sessões prolongadas de estudo com o violão 8 

Recitais de Avaliação (incluindo preparo e apresentação) 5 

Retorno à prática com o violão de forma mais intensa, após período de inatividade ou baixa 

demanda 

4 

Uso do Banquinho 4 

Execução de peças musicais com muita Pestana (técnica específica) 3 

Execução de peças musicais com muitos Arpejos (técnica específica) 3 

Execução de peças musicais com muito Trêmolo (técnica específica) 2 

Estudo de peças musicais longas 1 

Uso de cadeira imprópria (acento côncavo) 1 

Falta de consciência corporal 1 

Processo de aprendizado da prática de violão erudito (reaprendizagem) 1 
 

Tabela 5: Situações críticas relacionadas ao surgimento de dor e desconforto físico. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Os resultados mais expressivos da tabela 5 são discutidos em mais detalhes a seguir.  

 

 

4.5.1 Sessões Prolongadas de Estudo 

  

 

 Todos os participantes, docentes e discentes, concordam que o período diário dedicado 

ao estudo e prática do violão está diretamente relacionado ao surgimento de dor e desconforto 

físico.  

É interessante ressaltar o fato de que a noção de “quantas horas” devem compor um 

estudo longo, segundo a opinião dos discentes, variou entre 1-2 horas até mais de 6 horas de 
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estudo. Ainda assim, todos relataram aparecimento de dor e desconforto nas regiões 

anatômicas citadas nos estudos do levantamento bibliográfico.  

 A pesquisa de campo acompanhou uma sessão de estudo do discente Di.5 (figura 9), 

no dia 06 de fevereiro de 2015, que se encontra no último semestre do curso. Segundo o 

discente, sua carga horária atual dedicada ao estudo com o violão é de aproximadamente 8 

horas diárias. Di.5 está finalizando as últimas disciplinas, se preparando para seu recital de 

conclusão e já vislumbra a oportunidade de ingresso no mestrado, na própria EMUFRN.  

 

 

 

Figura 9: Sessão de estudo de Di.5. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Essa sessão de observação durou duas horas. Durante esse período, o aluno 

demonstrou um aspecto de cansaço e confirmou este aspecto da observação afirmando: [...] 

“Tudo na minha vida tá girando em torno desse recital. Num aguento mais. Tô querendo 

descansar” [...]. 

 Para muitos autores, a duração da jornada diária com o instrumento é apontado como 

tendo um impacto significativo sobre as queixas de dores e desconforto físico (COSTA; 

ABRAHÃO, 2004, p. 35; DEBÈS; SCHNEIDER; MALCHAIRE, 2003, p. 113; FRANK; 

VON MUHLEN, 2007, p. 191). 



69 
 

 
 

 Corroborando com os achados do levantamento bibliográfico e das interações 

conversacionais, Di.5 confirma que o estudo gera desconforto e dor na mão esquerda: [...] “A 

gente tem dor na mão aqui (região entre o polegar e indicador da mão esquerda) [...] Tem 

hora que paro porque se não piora” [...]. 

Durante a execução da peça musical, o aluno aproveita momentos de intervalo dentro 

da execução da peça para realizar um padrão de movimentos bruscos no membro superior 

esquerdo (semelhante ao ato de sacudir ou abanar), a fim de aliviar a tensão na região. A 

figura 10 exibe um desses momentos. Na sequência de quadros exibidos na figura, o aluno 

aproveita o intervalo (momento 1-2), no qual realiza o padrão de movimento citado 

anteriormente (momentos 2-3-4).  

 

 

 
Figura 10: Momento de intervalo dentro do período de execução de uma peça musical. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

Nos momentos entre a execução de uma peça e outra, o aluno realiza compressões no 

punho e alongamentos do dedo polegar. As fotos da figura 11 mostra um desses momentos. 
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Figura 11: Aluno manipulando o punho/mão após a finalização de uma peça musical. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

 Através da observação em loco e do relato do discente, percebe-se o processo de 

desgaste e de dor que se desenvolveram durante o estudo. 

 Numa tentativa de regulação da atividade, o aluno relata que também tenta se 

monitorar para realizar uma pausa na sessão de estudos a cada 50 minutos/1 hora. Segundo 

ele, essas pausas se destinam a movimentar o corpo e a alongamentos, em grande parte, mas 

também se destinam à alimentação, necessidade fisiológicas e outras situações que o tire do 

regime contínuo de estudo. A este respeito, Di.5 relata o seguinte: [...] “A gente é orientado 

de 10 a 15 minutos (pelos professores), mas eu não sigo tudo à risca não! Mas tem hora que 

dou uma parada! [...] A pessoa tá tão empolgado que não consegue parar. Mas depois dá 

uma pausa maior, conversar com a esposa, se sentar um pouco” [...]. 

 Para Falzon (2007, p. 10) o ato da regulação constitui-se num mecanismo de controle 

que compara os resultados de um processo com uma produção desejada e ajusta esse processo 

em relação à diferença constatada. De uma forma mais clara, Vidal e Carvalho (2008, p. 60) 

postulam que as regulações da atividade são atos observáveis que os operadores executam 

para restabelecer o equilíbrio operacional.  

A ergonomia utiliza-se do conceito de regulação para explicar o modo como o 

indivíduo lida com a dicotomia tarefa versus atividade e dá conta das necessidades produtivas, 

preservando seu aparelho fisiológico e psicológico (CORRÊA, 2003, p. 13).  

A figura 12 mostra um desses momentos de pausa, onde o aluno realiza alguns 

alongamentos intencionais para compensar as dores e desconfortos sentidos em seus 

segmentos corporais.  
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Figura 12: Momento de pausa. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

  

Questionado a respeito dos alongamentos realizados, o aluno explica que não teve 

orientação específica sobre quais devem realizar, e que executa uma sequência já conhecida 

por ele. Em seguida, o aluno relatou que desde que começou a se dedicar ao estudo acadêmico 

de violão, percebeu seu corpo mais fraco: [...] “Perdi força no antebraço. [...] É porque num 

faço atividade física, então como estudo o dia inteiro, dou aula o dia inteiro, então não faço 

nenhum tipo de musculação, nenhuma atividade, então na verdade sinto no corpo inteiro 

fraco, né. [...] A profissão de músico faz com que você tenha uma vida ociosa, então por 

causa disso eu sinto o meu corpo mais cansado, canso mais fácil, algumas dores nas costas 

às vezes” [...]. 
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Kisner e Colby (2005, p. 178) chamam atenção para possíveis problemas que a prática 

incorreta de exercícios de alongamentos pode gerar. De acordo com as autoras, uma das 

principais contraindicações destes exercícios é seu uso em estruturas musculares 

enfraquecidas, podendo aumentar o quadro de fraqueza e, em longo prazo, causar 

instabilidade articular. Ao se alongar indiscriminadamente, Di.5 pode estar ao mesmo tempo 

liberando a tensão, nos grupos musculares mais requisitados, e aumentando a fraqueza nos 

grupos musculares menos requisitados. 

Esse achado pode ser usado para confirmar a segunda hipótese levantada, de que a 

ausência de prescrição e, consequentemente, de ensinamentos, orientações, práticas e 

acompanhamentos na formação do violonista, voltadas para a prevenção de LER/DORT, 

contribuem para a adoção de modos operatórios facilitadores de adoecimento. 

Andrade e Fonseca (2000, p. 126) comparam a atuação do músico profissional à 

atuação do atleta profissional, pela demanda de longas horas de prática e apresentações 

públicas, em que o máximo de desempenho é exigido. A diferença reside no fato de que os 

atletas contam com especialistas atentos às características de sua saúde e dos agravos a ela 

infligidos pelo exercício profissional; já os músicos, não. 

  

 

4.5.2 Recitais de Avaliação  

 

 

 O segundo cenário mais citado pelos participantes foi o preparo e execução dos 

recitais de avaliação. Este cenário também é marcado por períodos longos de estudo, desgaste 

físico e psíquico. 

Os discentes da EMUFRN são submetidos a três recitais avaliativos durante o período 

de graduação: recital solo, recital de câmara e recital de graduação; este último equivale ao 

trabalho de conclusão de curso.  

Os recitais são marcos importantes no curso, sendo tratados como eventos da 

instituição, não restringindo-se aos participantes da disciplina, sendo assim, é comum a 

presença de familiares e amigos para assistir às apresentações dos recitais. Sendo um evento 

promovido pela escola, cada recital recebe apoio institucional para sua divulgação o. Exemplo 

disso pode ser notado na figura 13, a seguir.  
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Figura 13: Cartazes de divulgação de recitais acadêmicos da EMUFRN. 

Fonte: Mural de eventos da EMUFRN. 

 

 

Esta pesquisa acompanhou o aluno Di.5 na preparação de seu recital de conclusão, e o 

aluno Di.3, durante seu recital solo.  

O aluno Di.5 explicou que seu processo de preparação para o recital de conclusão teve 

início no semestre anterior, com a seleção do repertório e estudos iniciais. Contudo, as sessões 

de estudo mais intensas se iniciaram há aproximadamente um mês: [...] “Peguei mesmo esse 

mês. Vai ficando cada vez mais intenso... tem pequenas apresentações também” [...]. O aluno 

se refere a apresentações periódicas realizadas para o professor da disciplina Recital de 

Graduação. 

Coincidentemente, havia uma apresentação marcada no mesmo dia em que foi 

realizado o acompanhamento do estudo, o que possibilitou a participação do pesquisador 

neste momento.  

A atividade de apresentação incluiu um momento de esclarecimento de dúvidas com o 

docente e a apresentação, propriamente dita, das peças escolhidas, intercaladas com as 

sugestões do docente e dos colegas do curso de violão, e a exposição, por parte do aluno, das 

dificuldades encontradas durante sua execução. A figura 14 ilustra esse momento. 
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Figura 14: Apresentação na disciplina Recital de Graduação. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

A apresentação ocorreu às 14:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2015, com uma hora 

de duração. É importante salientar que a jornada de estudo de Di.5, no dia citado, começou às 

8:00 horas, sendo assim, o desgaste físico referente a este dia foi ainda maior do que o 

rotineiro. Durante a apresentação, Di.5 novamente se utilizou dos intervalos dentro da peça 

para aliviar a tensão muscular (Figura 15), executando o padrão de movimento descrito no 

tópico anterior (sessões prolongadas de estudo). 

 

 

 
Figura 15: Padrão de movimento no membro superior esquerdo, indicador de sobrecarga muscular. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

O aluno Di.5 foi questionado sobre como estava gerenciando os demais aspectos de 

vida, como família, amigos, exercícios e lazer, e respondeu o seguinte, em tom bem 

humorado: [...] “Tá tudo girando em torno desse recital. Quando eu passar nesse recital é 

que eu vou correr. Tem tempo não. Tenho tempo pra fazer nenhuma atividade. Num tenho 

tempo nem de ir num médico. Tô precisando ir no médico. Se precisar ir num médico... (risos) 
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Tô pedindo a Deus ... tomara que eu não morra antes desse recital (risos). Depois é que eu 

vou me tratar” [...]. 

Além do desgaste físico, outro fator presente no cenário de recitais é a ansiedade. 

Acompanhando o aluno Di.3 durante o recital solo, no dia 22 de dezembro de 2014, verificou-

se nervosismo, por parte do mesmo, em se apresentar para dois professores que o avaliaram, 

apesar de que o aluno já os conhecia bem. 

 Di.3 chegou para o recital com uma hora de antecedência, com o intuito de ainda  

poder se preparar antes de seu início: checar auditório reservado, afinar o instrumento e 

revisar as peças a serem apresentadas. A figura 16 mostra o momento da revisão das peças 

musicais pelo aluno. 

 

 

Figura 16: Discente Di.3 revisando as peças musicais a serem apresentadas. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 O discente relatou estar nervoso com a apresentação, mencionando o número de peças 

a serem executadas dentro de uma hora: [...] “É peça demais. 10 peças pra tocar” [...]. 

Para Kenny (2003, p.85-86), o estresse ocupacional, presente no campo da música, se 

apresenta como um cenário de suscetibilidade, onde o músico apresenta sintomas cognitivos, 

comportamentais e fisiológicos, geralmente acompanhados pela ansiedade. 

Sinico e Winter (2012, p. 38) relatam que durante o processo de preparação e 

execução musical, o intérprete pode se confrontar com dificuldades técnico-interpretativas 

que, conjugadas ao contexto e finalidade da apresentação, expectativas e desejos pessoais, 

entre outros elementos, podem gerar ansiedade positiva ou negativa durante a performance 

musical. Conhecida como excitação, a ansiedade positiva está diretamente ligada à qualidade 

da performance, ou seja, um músico com pouca excitação pode apresentar uma peça musical 

de forma enfadonha. Em excesso, a excitação facilita a perda de concentração, de memória e 

desequilíbrio na interação do corpo com o instrumento (MARSHALL, 2008, p. 22). 
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Hardy, Beatie e Woodman (2007, p. 17) explicam que a ansiedade pode exercer um 

papel positivo na performance do indivíduo, contudo, essa situação só ocorre quando o 

aumento da ansiedade ocorre de forma isolada, estando as condições fisiológicas do indivíduo 

livres de estresse. Segundo os autores, quando a ansiedade está alta e o nível de estresse 

fisiológico também segue aumentando, o indivíduo pode entrar no que os autores chamam de 

estado catastrófico, situação onde o nível de performance é gravemente prejudicado. Cabe ao 

músico, ciente das limitações e perdas no desempenho performático ocasionadas pelo excesso 

de ansiedade, conscientizar-se e buscar mecanismos e estratégias de controle cognitivo e 

fisiológico para prevenir essa situação. 

 Durante a 1 hora de apresentação, Di.3 executou 10 peças curtas, com nível de 

dificuldade elevado, segundo o próprio discente. As únicas pausas realizadas nesse processo 

destinaram-se a um breve descanso (poucos segundos) enquanto foi feita a troca das 

partituras.  

A figura 17, na página seguinte, mostra uma dessas passagens, especificamente entre a 

oitava e nona peças (passados 50 minutos desde o início da apresentação), exibida em dois 

ângulos de visão simultâneos: frontal (à esquerda) e lateral esquerdo (à direita). 

 A figura 17 exibe 4 instantes. O primeiro instante representa o encerramento da oitava 

peça, onde o Di.3 encontra-se com o tronco e pescoço flexionados. Em seguida, o aluno 

retoma a postura regular; momento que coincide com os aplausos da plateia (momento 2).  

Após concluir satisfatoriamente a oitava peça, Di.3 demonstrou, conforme verificado 

em loco, uma atitude de alívio. As imagens do terceiro instante demonstram este momento. 

Nota-se uma postura relaxada (curvada) e alteração na expressão facial. Observou-se que 

músico estava ofegante, demonstrando, à observação, o desgaste físico gerado até então.  

Por fim, Di.3 retoma a postura regular para dar início à nona peça. Pela primeira vez 

durante o recital, o aluno demonstra o desgaste físico gerado no membro superior esquerdo, 

realizando o padrão de movimento descrito nas sessões anteriores, com o objetivo de aliviar a 

tensão na mão esquerda (semelhante ao realizado por Di.5 no cenário anterior). 

O recital ocorreu como esperado pelo discente, com elogios dos professores ao 

desempenho de Di.3. No dia 28 de janeiro de 2015, os registros audiovisuais e dados da 

observação em loco foram apresentados ao aluno, para validação. 

Os achados descritos nos tópicos 4.5.1 e 4.5.2, ilustram bem a ideia levantada pela 

terceira hipótese da pesquisa, de que as exigências organizacionais (tempo diário de 
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dedicação, nível de excelência requerido, repetitividade dos exercícios), constituem aspectos 

determinantes no possível acometimento por LER/DORT. 
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Figura 17: Intervalo entre a oitava e a nona peça. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
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4.5.3 Retorno à Prática Instrumental Após Períodos de Inatividade ou Baixa Demanda 

 

 

 Como terceiro cenário mais citado, está a retomada da rotina de prática musical após 

um período de repouso, afastamento ou mesmo de menor atividade. 

 Sobre essa situação o aluno Di.2 expõe sua experiência pessoal: [...] Tô voltando 

agora. Passei aí um tempo afastado, tranquei um semestre, aí tô pegando agora. É ‘foda’. Cê 

fica enferrujado. [...] Demora até pegar o jeito com o instrumento de novo, sabe. A pegada 

muda. [...] Tava agora passando a peça, a mão já começa a doer... as costas, aqui no 

pescoço também [...]. 

 O docente Do.1 também fala sobre este cenário: [...] Nesse período de licença médica 

eu dei uma parada mesmo (o docente em questão está se recuperando de um quadro de 

leucemia). Aí voltei na semana passada. Mas vou pegando aos poucos. Se quiser voltar com 

tudo, não dá. O corpo não acompanha. [...] Quando eu era estudante não tinha isso, era mais 

afoito [...] Ficava todo dolorido [...]. 

 Um dos princípios que regem o corpo humano é o princípio da adaptação. Segundo 

Gentil (2005, p.14), nosso organismo opera em um estado dinâmico de equilíbrio, resultante 

da interação contínua com o meio. Assim, quando um estímulo externo o distancia deste 

equilíbrio, nossos padrões de organização são alterados para se ajustar à nova realidade. Sob 

esta ótica, fica fácil entender o porquê das queixas de dores referentes à retomada da 

atividade: durante o afastamento, as adaptações desenvolvidas no organismo do músico, 

durante o período de alta demanda, não se fazem mais necessárias, ocorrendo a readaptação 

para a situação atual, de menor demanda.  

O aluno Di.6 relata que não é necessário um período longo para que surja a dificuldade 

na retomada da prática com o instrumento: [...] Se eu passar dois dias sem tocar, eu tenho 

que voltar tudo do zero, como se eu tivesse algum bloqueio. Sábado e domingo quando eu 

volto pra cá sem eu pegar no instrumento (o aluno trabalha em uma cidade do interior nos fim 

de semana), é como se eu não tivesse estudado. [...] Tem música que tem que pegar todo dia, 

todo dia, se não esquece[...]. Mcardle, Katch e Katch (2003, p. 476) explicam que essa fase 

de perda das adaptações fisiológicas e de desempenho ocorre rapidamente quando uma pessoa 

encerra sua participação no exercício regular.  

A retomada das atividades musicais rotineiras promoverá o efeito inverso ao exposto 

no parágrafo anterior. Contudo, até que esse processo ocorra, o músico terá de conviver com 
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uma demanda maior à capacidade de resposta de seu corpo, resultando em quadros dolorosos 

e diminuição da performance. 

 

 

4.5.4 Uso do Banquinho de Apoio para os Pés 

 

 

 O quarto cenário mais citado foi o uso do Banquinho de apoio de pés (figura 18). Este 

acessório permite ao indivíduo deixar o violão apoiado sobre a coxa erguida, levantando o 

braço do violão e facilitando o trabalho da mão que faz os acordes (BACCA, 2010, p. 42-46). 

Ainda de acordo com a autora, há vários banquinhos de apoio de pés no mercado, porém o 

mais comum é o constituído de metal, com regulagem de altura e inclinação simples, por meio 

de encaixes, podendo atingir de 8cm a 15cm de altura. 

  

 

 

Figura 18: Banquinho de apoio para os pés. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Para Tourinho et al (2008, p. 4) o ajuste do instrumento nessa posição é feito pelo 

instrumentista de acordo com suas proporções; contudo, ao levantar a perna, a coluna fica 

instável, sendo necessária uma compensação postural, retraindo um pouco a perna direita e 

inclinado a coluna levemente para frente. A figura 19 mostra o banquinho de apoio para os 

pés sendo usado no estudo individual do discente Di.6, em quatro ângulos de visão: frontal, 

superior, lateral esquerdo e posterior. 
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Figura 19: Utilização do banquinho de apoio para os pés. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

Sob o ponto de vista biomecânico, Santos, Vieira e Prestes (2010, p. 294) afirmam que 

a   postura   sentada   por si só impõe uma carga aproximada de 15 kg sobre os discos 

intervertebrais.  Segundo os autores, ao manter a postura sentada por longos períodos, pode-se 

produzir tensão dos músculos eretores da espinha e consequentemente aumento de pressão 

nas coxas e nádegas. O uso do banquinho de apoio pode agravar ainda mais essa situação, já 

que induz o violonista a projetar o tronco ainda mais para frente. Acrescente-se a isto o 

próprio peso do violão (que é sustentado pelo braços e, às vezes, pelas coxas) e o fato de que, 

ao segurar o violão e tocá-lo, o corpo humano assume, independentemente do uso do apoio 

para os pés, uma postura assimétrica, uma vez que um braço fica próximo ao corpo, 
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juntamente com o conjunto tampo-plano-faixa lateral-cordas do violão, e o outro transita, 

entre pontos próximos e distantes do corpo, ao longo do braço do violão para realizar os 

acordes. 

 Existem, disponíveis no mercado de instrumentos musicais, outros acessórios com o 

mesmo propósito do banquinho de apoio, que tem a função de apoiar o violão em uma altura 

mais elevada, em relação à coxa do músico, enquanto os pés permanecem apoiados no solo. 

Um exemplo é o Ergoplay (figura 20) que, segundo Bacca (2010, p. 43-48), é um acessório 

feito de metal pintado, borracha (nas ventosas) e tarraxa de regulagem de altura. As ventosas 

servem para fixar o aparelho no violão, a fim de se tornar um apoio na perna do violonista, 

elevando a posição do violão no corpo e neutralizando a posição dos braços. A figura 21 

mostra três alunos usando o banquinho de apoio e o Ergoplay, respectivamente. 

 

 

 
Figura 20: Ergoplay. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 

Figura 20: Uso do banquinho de apoio, à esquerda, e do Ergoplay, à direita (indicado pela seta). 
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Fonte: Pesquisa de Campo. 

 Todos os participantes da pesquisa possuem os dois acessórios. Questionado sobre o 

porquê da utilização do banquinho, tendo em vista a aparente superioridade do Ergoplay, o 

discente Di.6 relatou que usa o banquinho como uma oportunidade de alterar um pouco a 

postura, durante algumas sessões de estudo. Além disso, para ele, apesar do Ergoplay ser 

considerado um pouco superior ao banquinho, seu, o uso do Ergoplay não consegue evitar o 

surgimento de dores por completo. 

 Bacca (2010, p. 44) aponta que o Ergoplay, da mesma forma que outros 

“elevadores e inclinadores de violão”, exige que o usuário mantenha a coluna ereta, podendo 

causar fadiga. 

 Depreende-se que embora praticantes de violão usem acessórios como banquinho ou 

Ergoplay, o maior problema encontra-se na postura sentada adotada pelos participantes, em 

decorrência das exigências e determinantes da atividade (figura 22). 

 

 

 
Figura 22: Padrão de postura adotada pelos participantes do estudo ao tocar violão. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

  

 

Existe um padrão geral que foi detectado na observação em loco. Todos os 

participantes adotam uma postura similar durante a prática com o violão: distanciamento do 

encosto da cadeira, projeção do tronco para frente, com rotação anterior do lado direito, 

braços abduzidos e flexão de cabeça. Questionado a este respeito, o aluno Di.4 respondeu que 

esta seria a posição correta do manuseio do violão, permitindo uma pega mais segura do 

instrumento. Tourinho et al (2008) descreve a mesma postura como a mais adequada para a 
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prática do violão, exceto com relação à projeção do tronco para frente. Para estes autores, a 

posição sentada neutra do tronco, em relação ao eixo vertical, é a recomendada.  

O estudo de Nachemson e Morris (1964, p. 1083) conseguiu quantificar o incremento 

(em porcentagem) na pressão intradiscal (in vivo) da coluna vertebral em diferentes posturas e 

atividades, tendo como base o valor zero (ausência de pressão sobre os disco). A figura 23 

exibe os resultados do estudo referente à pressão intradiscal no 3º disco lombar em diferentes 

posturas corporais assumidas. 

 

 

 

Figura 23: Variação na pressão intradiscal no terceiro disco lombar em diferentes posturas. 

Adaptado de: Nachemson; Morris (1964, p. 1083). 

  

 

A figura revela, por exemplo, que a adoção da postura sentada, com o tronco inclinado 

para a frente (segunda postura, da direita para a esquerda) gera um incremento de 45% na 

pressão intradiscal, tendo a postura sentada neutra como referência.  

Moraes (2010, p.202) aponta que na posição sentada, o consumo energético é de 3 a 

10% superior quando comparado com a posição deitada. A autora aponta as seguintes 

desvantagens da postura sentada: flacidez dos músculos abdominais, gerando instabilidade no 

tronco e predisposição a lesões; curvatura anormal da coluna vertebral; e sobrecarga da 

musculatura dorsal. 
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Coury (1995, p.1 apud LIMA; CRUZ, 2011, p. 2) explica que a sobrecarga imposta 

pela postura sentada vai sendo sentida gradualmente por todas as partes do corpo. Começam a 

surgir dores, formigamento, sensação de peso nas costas, pescoço, pernas, braços e mãos. 

Couto (1995, p.269-272) aponta duas consequências decorrentes da manutenção da 

postura sentada, relacionadas ao surgimento de lesões: falta de apoio para o dorso, levando ao 

surgimento de dorsalgia e encurvamento da coluna; e a manutenção de ângulo assento-

encosto reto (90 graus), causando fadiga dos músculos do dorso e do pescoço. 

Analisando os dados apresentados no presente tópico, é possível afirmar que a quarta 

hipótese proposta, de que o “design do violão contribuiria de alguma forma para o 

adoecimento dos alunos por LER/DORT, pode ser confirmada, uma vez que exige do músico 

a adoção de uma postura assimétrica, com sobrecarga da coluna como um todo. A 

necessidade de acessórios, como o banquinho de apoio e o Ergoplay, para minimizar a 

assimetria postural, também reitera a ideia formulada pela quarta hipótese. 

 

 

4.5.5 Pestanas, Arpejos e Trêmolos 

  

 

 Três técnicas referentes à prática do violão erudito ocupam o quinto e o sexto lugar no 

ranking de cenários relacionadas ao surgimento de dor: pestana e arpejos, executados na mão 

esquerda, e trêmolo, executado na mão direita. 

   Define-se pestana como sendo a técnica na qual um dedo da mão esquerda se coloca 

sobre duas ou mais notas em diferentes cordas ao mesmo tempo, podendo exercer pressão 

desde a ponta até a base do dedo (MADEIRA; SCARDUELLI, 2011, p. 3). A figura 24 

mostra o aluno Di.1 executando uma pestana. 
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Figura 24: Técnica de Pestana. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 Apenas a demonstração pelo aluno da técnica pestana, com duração máxima de 1 

minuto, foi suficiente para que ele relatasse aparecimento de dor na mão esquerda: [...] já 

começou a doer. Só esse tempinho agora já fica dolorido aqui (mão esquerda) [...] Quando é 

uma peça cheia mesmo aí é difícil (referindo-se a uma peça musical como muitas pestanas) 

[...].  

Na figura 25, é possível perceber hipertrofia muscular na região localizada entre os 

dedos polegar e indicador da mão esquerda do aluno, indicando uma adaptação morfológica 

decorrente da prática musical. 

 

 

 
Figura 25: Vista lateral da mão esquerda durante execução de pestana. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
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Atualmente, novos cuidados são levados em conta a realização da pestana, visando 

evitar o acúmulo de tensão em músculos menores da mão. Entre eles estão o uso do peso do 

braço e a seleção das cordas que devem ser realmente pressionadas, já que são raros os 

momentos em que todos os milímetros do dedo precisam pressionar as cordas ao mesmo 

tempo. Portanto, em casos nos quais a falange média do dedo não é necessária em nenhuma 

nota a ser pressionada, ela deve permanecer relaxada, criando assim uma pestana que deixa o 

dedo curvado (TENNANT, 1995 apud MADEIRA; SCARDUELLI, 2011, p. 4). 

Um arpejo é a execução sucessiva das notas de um acorde. Enquanto que no acorde as 

notas são tocadas pelos dedos da mão esquerda todas de uma vez, no arpejo essas mesmas 

notas são tocadas uma a uma (FARIA, 2009, p. 56).  

Para a compreensão de um leigo, pode-se fazer uma analogia com aquele dedilhado 

que é desempenhado por quem toca teclado, em que se percorre a escala inteira, indo e 

voltando, acionando uma nota de cada vez. A técnica de arpejo no violão segue essa mesma 

lógica. A figura 26 mostra a prática de um arpejo pelo discente Di.1. 

 

 

 
Figura 26: Demonstração de um arpejo. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

 Diferente da situação anterior, Di.1 relatou que só sente dor após um período 

prolongado no estudo de arpejos, sendo esta técnica, dentre as três anteriormente citadas na 

pesquisa, a que mais lhe causa dorna mão esquerda. 

 Por fim, o trêmolo, de acordo com Wolff (2000, p. 1), é uma técnica usada no violão 

para suprir a carência de sustentação sonora que, pelas características do instrumento, não é 

possível de se alcançar com a mesma facilidade quanto em instrumentos de sopro, canto ou 
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cordas friccionadas. Segundo o autor, cada nota de uma melodia é repetida várias vezes e de 

forma rápida, criando uma ilusão de notas longas sustentadas por um espaço de tempo maior.  

 Acerca da execução tradicional do trêmolo no gênero de música clássica, Stimpson 

(1993, p. 194 apud STEFAN, 2012, p. 25) menciona que “o modelo normal consiste em que o 

polegar toque as notas graves e que os outros dedos, anelar, médio e indicador, toquem a 

mesma nota em uma corda mais aguda [...]”. A figura 27 ilustra uma sequência de 

movimentos presentes na técnica, executada pelo discente Di.6. 

 

 

 

Figura 27: Demonstração do Trêmolo. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

O discente Di.6 enfrentou grande dificuldade no aprendizado dessa técnica, chegando 

a desenvolver um quadro inflamatório nos músculos da mão e antebraço direitos: [...] Doía 

muito as pontas dos dedos, aqui em cima da mão (região dos tendões extensores dos dedos) e 

aqui, junto do cotovelo (ponto de fixação dos músculos extensores da mão e dedos, no 

epicôndilo lateral) [...] Passou bem um mês pra melhorar mesmo, assim ... Hoje é mais 

tranquilo [...]. 

A execução correta (ideal) do trêmolo possui um alto grau de dificuldade, de acordo 

com os relatos dos participantes Di.1 e Di.6, gerando um desgaste muscular na região 

extensora da mão o antebraço direitos. Mesmo que à primeira vista, a técnica se mostre como 

uma sequência delicada de movimentos dos dedos da mão direita, a figura 28 mostra a 

ativação muscular que ocorre no grupo de músculos extensores da mão e dedos, no antebraço 

do discente Di.1. 
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Figura 28: Ativação dos músculos extensores da mão e dedos no antebraço durante a realização do 

Trêmolo. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

Durante a demonstração, o participante Di.1 relatou: “[...] É difícil. Quem faz bem 

mesmo é ‘Di.6’. Ele até ficou ruim um tempo do braço. Fez tanto que agora ele domina [...]”. 

Stefan (2012, p. 24) diz que o trêmolo é um efeito/técnica extremamente delicado e 

exige dos executantes do instrumento um estudo rigoroso, pormenorizado, persistente e 

metódico na sua execução e desenvolvimento prático. O caso descrito com relação a Di.6 

serve para ilustrar que nessa busca persistente, para se atingir um grau considerado 

satisfatório de performance, as limitações físicas e intrínsecas de cada músico não são, em 

grande parte dos casos, levadas em consideração. O objetivo passa a ser a superação pessoal, 

favorável à prática musical, com prejuízos à saúde do indivíduo. 

 

 

4.6 RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE LER/DORT NOS DISCENTES 

 

 

Após a exposição dos dados da análise global e das situações consideradas críticas 

pelos participantes da pesquisa, alguns aspectos do contexto estudado tornam-se claros e 

merecem destaque. 

O primeiro ponto que merece destaque é o processo de seleção para ingresso na 

EMUFRN. Como foi apontado por um dos docentes entrevistados, a convocação aleatória dos 

membros da banca de avaliação pode ocasionar erros de análise durante os exames práticos 

caso o avaliador não tenha a competência necessária. A falta de um docente especialista na 

mesma área musical do candidato compromete a qualidade de avaliação do mesmo, com uma 
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possível aprovação de um candidato parcialmente despreparado para a rotina árdua de 

formação superior em música. 

Frente a uma demanda superior a suas capacidades e habilidades, só restará ao aluno 

desistir do curso ou, mais comumente, se utilizar de rotinas extenuantes de estudo, colocando 

sua saúde em risco. O caso do aluno Di.6, apresentado na página 62, pode servir de exemplo. 

Sendo assim, uma maior atenção se faz necessária com relação ao critério de convocação dos 

docentes que integrarão as bancas avaliadoras do processo de seleção. 

O segundo ponto que merece atenção urgente é a ausência, na grade curricular do 

curso, de tópicos relacionados a saúde ocupacional dos músicos. Os dados da literatura 

científica apontam com clareza a situação de vulnerabilidade dos músicos com relação à 

LER/DORT; e esta pesquisa confirmou, conforme foi possível perceber pelas observações em 

loco e pelas verbalizações dos participantes. 

Não faz sentido continuar permitindo que músicos profissionais aprendam os riscos de 

sua profissão apenas ao se depararem com as consequências danosas dos mesmos, inclusive 

quando levamos em consideração o fato de estes profissionais estarem sendo formados em 

centros superiores de ensino e pesquisa, que deveriam, por obrigação, usufruir das descobertas 

científicas relacionadas à área musical. 

Ainda que a necessidade de aprimoramento da grade curricular do curso seja clara, é 

preciso analisar com cuidado quais medidas poderiam ser tomadas, evitando assim esforços 

institucionais sem efetividade, como a criação de uma disciplina de saúde ocupacional de 

abrangência superficial e/ou genérica, destinada a todas as modalidades de instrumentos 

musicais da escola. Ainda que uma disciplina superficial seja melhor do que disciplina 

nenhuma, pode-se pensar em soluções mais efetivas, como a melhor capacitação dos 

professores das disciplinas de Laboratório de Performance e Instrumento, que atuarão 

diretamente com os alunos nas modalidades instrumentais específicas, disseminando o 

conhecimento de saúde ocupacional nestas disciplinas durante todos os períodos da 

graduação. Também é fundamental e a inclusão, nos critérios de avaliação em atividades 

práticas (apresentações e recitais) das técnicas preventivas de LER/DORT  a serem 

ministradas pelos professores dentro das disciplinas. 

O terceiro ponto que merece atenção, indicado como primeira situação crítica, é a 

manutenção da prática nociva de longos período de estudo com o violão, que se apresenta 

como a situação mais crítica e mais reconhecida pelos próprios alunos e professores quanto a 

suas consequências danosas, sendo, paradoxalmente, e ao mesmo tempo o problema mais 
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negligenciado por todos. O tópico 4.2.4 apresenta os dados referentes ao período de estudo 

diário com o violão praticado pelos discentes, comparado com a ideia dos mesmo de um 

período de estudo ideal, ainda mais prolongado (variando de 5 até 9 horas de estudo diário). 

Em seguida, é apresentado os relatos dos docentes, apontando a imaturidade e falta de um 

estudo bem planejado como pontos chave desta situação. 

Ao observar a tabela 3, percebe-se que a maioria dos discentes que responderam à 

pesquisa já se encontra em vias de conclusão, ou no último terço do curso. Obviamente existe 

um hiato na comunicação entre professores e alunos, já que é de se esperar que um aluno em 

vias de conclusão já tenha superado a ideia, considerada imatura pelos professores, de que um 

período de 8 horas de estudo diário seria o ideal; ao contrário, espera-se que tal aluno, mesmo 

que esteja submetendo-se a tal rotina de 8 horas de estudo diário, tenha a consciência de que 

esse é um caminho prejudicial para sua saúde e carreira profissional e que o ideal a ser 

alcançado seria ter um regime menor e mais otimizado de estudo. 

É possível identificar duas prováveis situações, na rotina acadêmica, que estejam 

influenciando no comportamento dos alunos: primeiro, existe uma contradição entre o que é 

aconselhado pelos professores com relação à rotina e técnicas de estudo e o que é exigido 

como rendimento no cotidiano acadêmico; segundo, apesar dos conselhos a respeito de 

técnicas mais otimizadas de estudo serem passadas pelos professores aos alunos, a falta de 

uma unificação das diferentes técnicas e macetes aprendidos ao longo de anos de experiência 

pelos vários professores de forma empírica, não é capaz de persuadir os alunos a mudar seu 

método atual de estudo que, apesar dos pontos negativos, ainda funciona em termos de 

performance. 

Identificar as causas da resistência por parte dos alunos precisa ser uma prioridade dos 

docentes da EMUFRN, exigindo uma autoanálise e revisão de suas práticas em sala de aula, a 

fim de evitar contradições entre o que é ensinado e o que é exigido. Também devem 

certificar-se de os ensinamentos serão realmente incorporados na rotina de estudo dos alunos. 

O quarto e último ponto de interesse refere-se à manutenção, durante a prática 

instrumental, de posturas que geram sobrecarga articular e de execução de técnicas que 

exigem alta tensão muscular (arpejos, pestanas e trêmolo).  

Aqui estão em evidência posturas e técnicas inerentes da atividade com o violão. 

Assim, esta pesquisa evidenciou desajustes posturais, uso inapropriado de acento, busca por 

adaptações e acessórios para lidar com o formato do violão (banquinho e ergoplay), desgaste 
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físico decorrente de trabalho estático, levando à busca por estratégias de preservação de 

energia (mudanças de posição, pausas furtivas, alongamentos inespecíficos), entre outros. 

Por se tratar de situações tão específicas da atividade do violonista, seria imprudente 

fazer sugestões baseadas apenas nos dados colhidos nesta pesquisa, dadas as limitações da 

mesma. Para a solução ou minimização desses problemas, seria interessante a integração da 

EMUFRN com outros setores da UFRN, interagindo, integradamente e de forma 

interdisciplinar, com diferentes áreas do conhecimento, como medicina, fisioterapia, educação 

física, ergonomia e engenharia do produto, para abranger os problemas e dificuldades 

enfrentados no cotidiano da prática do violão. A interação entre os diferentes setores 

fomentaria o surgimento de projetos de extensão e pesquisa, que poderiam contribuir para a 

melhoria da formação musical, especialmente do aluno de violão. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este capítulo apresenta as discussões finais, as limitações da pesquisa e sugere 

possíveis trabalhos futuros que podem tomar esta dissertação como base. 

A conclusão dessa pesquisa representa o encerramento de uma importante jornada de 

trabalho o esforço de compreensão da saúde ocupacional envolvida no processo de 

aprendizagem instrumental de alunos de violão, a descoberta de novas possibilidades de 

pesquisa sobre o tema em questão e um grande aprendizado pessoal e acadêmico diante dos 

obstáculos, oportunidades e desafios encontrados neste percurso A realização desta pesquisa 

como um todo representa um processo de amadurecimento pessoal do pesquisador, muito 

além do que um dia foi esperado. 

 A possibilidade de estudar a atividade de violonistas em formação sob a ótica da 

ergonomia e saúde ocupacional, um campo ainda carente de estudos, representou a descoberta 

de um campo de pesquisa novo, não apenas para o pesquisador, como também para o próprio 

programa de pós-graduação em engenharia de produção. 

 A presente pesquisa buscou responder à seguinte questão: até que ponto as 

competências requeridas e as demandas impostas aos discentes pelo curso de formação 

superior de violonista constituem aspectos determinantes no possível acometimento de 

LER/DORT nos alunos? Ao fim deste trabalho, constatou-se que as competências requeridas 
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e demandas impostas aos violonistas, no ambiente de formação acadêmica, estão relacionadas 

ao surgimento de cenários de risco para o adoecimento dos alunos, porque as exigências de 

longas horas de estudo, repetição intensa, alta performance e excelência e falta de conteúdos 

programáticos e aulas sistematizadas para a prevenção de LER/DORT, geram posturas 

corporais assimétricas e ansiedade intensa nos alunos Tais cenários mobilizam a adoção, por 

parte do aluno, de modos operatórios que ignoram os limites fisiológicos, colocando a saúde e 

a performance deles em risco. 

 A pesquisa atingiu o objetivo de buscar identificar situações críticas para o possível 

desenvolvimento de LER/DORT no ambiente acadêmico.  

 Os resultados da pesquisa de campo permitiram identificar as principais situações 

consideradas como críticas para o aparecimento ou agravamento de LER/DORT nos alunos e 

confirmar três das quatro hipóteses formuladas. São elas: 

 

 H 2 - A ausência de prescrição e, consequentemente, de ensinamentos, orientações, 

práticas e acompanhamentos na formação do violonista, voltadas para a prevenção 

de LER/DORT, contribuem para a adoção de modos operatórios facilitadores do 

adoecimento precoce do aluno em formação, que atuará como violonista ao 

concluir a formação profissional. 

 H 3 - As exigências organizacionais como tempo diário de dedicação para o estudo 

prático profissional e o nível de excelência neste requerido, além da repetitividade 

dos exercícios, constituem aspectos determinantes no possível acometimento por 

LER/DORT nos alunos durante as disciplinas de formação superior de violonista.  

 H 4 - O design do violão contribui para o adoecimento dos alunos por 

LER/DORT. 

 

A primeira hipótese formulada, de que não existem prescrições em relação a adoção de 

modos operatórios que visem à prevenção de LER/DORT pelos alunos, se mostrou 

parcialmente verdadeira. Não existem prescrições no conteúdo formal das disciplinas, 

contudo, os docentes introduzem, quando possível, tópicos relacionados à prevenção de 

LER/DORT, durante as aulas 

Os limites desta pesquisa baseiam-se no fato de que trabalhou-se com uma amostra 

pequena, e de que se trata de estudo de caso, impedindo que os resultados obtidos possam ser 

generalizados. 
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Os resultados encontrados nesta pesquisa, provenientes das percepções dos 

participantes a respeito de situações relacionadas ao surgimento ou agravamento de 

LER/DORT, podem ser utilizados como demandas de estudos futuros na área de ergonomia.  

Algumas sugestões de estudos futuros são: 

 

 Levantar o estado da arte sobre as contribuições da ergonomia e da saúde ocupacional 

para a atividade de violonistas; 

 Realizar um survey a respeito dos riscos de LER/DORT dos alunos de violão e de 

outros instrumentos das instituições de ensino superior no Brasil; 

 Modelar as estratégias cognitivas desenvolvidas pelos alunos e instrumentistas 

profissionais, durante o estudo individual em diferentes contextos; 

 Analisar o processo de preparação de violão e de outros instrumentos para um recital, 

desde a escolha do repertório até a apresentação em si. 

 Estudar a atividade dos violonistas e de outros instrumentistas profissionais e sua 

relação com as LER/DORT. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABRAÃO, J. I. et al. Introdução à Ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2009. 

 

 

ACKERMANN, B; ADAMS, R; MARSHALL, E. The Effect of Scapula Taping on 

Electromyographic Activity and Musical Performance in Professional Violinists. Australian 

Journal of Physiotherapy, v. 48, n. 3, p. 197-203, 2002. Disponível em: <http://ajp.physio 

therapy.asn.au/AJP/48-3/AustJPhysiotherv48i3Ackermann.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2011. 

 

 

AMORIM, A. P. Metodologia do Trabalho Científico. 2 ed. Salvador: Rede FTC, 2005. 

 

 

ANDRADE, E. Q.; FONSECA, J. G. M. Artista-atleta: reflexões sobre a utilização do corpo 

na performance dos instrumentos de cordas. PER MUSI - Revista Acadêmica de Música, 

Belo Horizonte, n. 2, p. 118-128, 2000. 

 

 

BACCA, A. L. Design e Ergonomia na Atividade de Tocar Violão. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Universidade Regional de Blumenau, Brumenau, 2010. Disponível em: <http://www. 

bc.furb.br/docs/mo/2011/345495_1_1.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2014. 

 

 



95 
 

 
 

BACHE; S.; EDENBOROUGH, F. A Symphony of Maladies. BMJ, v. 12; p. 337, 2008. 

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19074561>. Acesso em: 21 fev. 2014. 

 

 

BIRD, H. A.; WRIGHT, V. Traumatic Synovitis in a Classical Guitarist: a study of joint 

laxity. Annals of the Rheumatic Diseases, v. 40, p. 161-163, 1981. Disponível em: <http:// 

www.ncbi.nlm.nih.gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC1000699/pdf/annrheu

md00103-0063.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 

 

BOTA, J. V. A Transcrição Musical como Processo Criativo. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Estadual de Campina. Campinas, 2008. Disponível em: <http://www. 

bibliotecadigital.unicamp.br/document/?view=000434016>. Acesso em: 17 maio 2015. 

 

 

BRANDFONBRENER, A. G. Musculoskeletal Problems of Instrumental Musicians. Hand 

Clinics, v. 19, p. 231-9, 2003. Disponível em: <http://pdn.sciencedirect.com.ez18.periodicos. 

capes.gov.br/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=273319&_user=923856&_pii=S0749071

202001002&_check=y&_origin=article&_zone=toolbar&_coverDate=31-May-2003&view= 

c&originContentFamily=serial&wchp=dGLbVlV-zSkWA&md5=4b9ae3d25a2a55160e1e38 

d719dd2ab/1-s2.0-S0749071202001002-main.pdf>. Acesso em: 21 maio 2012. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Área Técnica de Saúde do Trabalhador. Brasília, 2001. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ler_dort.pdf>. Acesso em: 10 abr. 

2015. 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Dor Relacionada ao Trabalho: 

lesões por esforços repetitivos (LER) - distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT). Brasília, 2012. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dor_ 

relacionada_%20trabalho_lesoes_ler.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2015. 

 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Aplicação da Norma 

Regulamentadora nº 17. 2. ed. Brasília, 2002. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/ 

files/FF8080812BCB2790012BD52709277E54/pub_cne_manual_nr17.pdf>. Acesso em: 5 

jan. 2012. 

 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 17 – ERGONOMIA. Brasília, 1978. 

Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEFBAD7 

064803/nr_17.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2015. 

 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais 2012. 

Brasília, 2012.  



96 
 

 
 

 

 

CAMPOS, Wagner. A história do violão. Rio de Janeiro: SESC, 2005.  

 

 

CARVALHO, R. J. M. A padronização situada como resultante da ação ergonômica em 

sistemas complexos: estudos de caso numa companhia aérea nacional a propósito da 

implantação de um treinamento CRM-LOFT. Tese de Doutorado em Engenharia de 

Produção. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2005.  

 

 

CARVALHO, R. J. M. de. Texto 02: Análise Ergonômica do Trabalho-AET. Apostila do 

curso de graduação em Engenharia de Produção - DEP/UFRN, Natal, 2012. 

 

 

CHAFFIN, F. B.; ANDERSON, G. B. J.; MARTIN, B. J. Biomecânica Ocupacional. Belo 

Horizonte: Ergo, 2001.  

 

 

CHANÁ-CUEVAS, P.; KUNSTMANN-RIOSECO, C.; RODRÍGUEZ-RIQUELME, T. 

Guitarist's Cramp: management with sensory re-education. Revista de Neurologia, v. 37, n. 

7, p. 637-640, 2003. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14582020>. 

Acesso em: 22 ago. 2013. 

CORRÊA, F. P. Carga Mental e Ergonomia. Dissertação de Mestrado.Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, p.1-167, 2003. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/86036/191674.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 18 fev. 2015. 

 

 

COSTA, C. P.; ABRAHÃO, J. I. Quando tocar dói: um olhar ergonômico sobre o fazer 

musical. PER MUSI - Revista Acadêmica de Música, Belo Horizonte, n.10, p. 60-79, jul./de. 

2004. 

 

 

COURY, H.J.C.G.; WALSCH, I.P.; ALEM, M.E.R.; MASSA, D.C.; MEDES, M.M.; 

OLIVEIRA, T.F.N. Percepção de Desconforto e Esforço em Dois Manuseios para o 

Abastecimento de Embaladoras: um estudo comparativo. X Congresso Brasileiro de 

Biomecânica. Anais. Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Biomecânica, 2003. vol. II, p. 

30-34. Disponível em: <http://page.ucb.br/BC/producao.detalhes?idp=252164>. Acesso em: 

17 fev. 2005. 

 

 

COUTO, A. L. M. Física do Violão. TCC. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2006. 

Disponível em: <http://www.ucb.br/sites/100/118/TCC/1%C2%BA2006/TCC AndreLuizde 

MacedoCouto.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2014. 

 

 

COUTO, H. A. Ergonomia Aplicada ao Trabalho: manual técnico da máquina humana. 

Belo Horizonte: ERGO Editora, 1995. v.1. 

 



97 
 

 
 

 

DANIELLOU, F.; BÉGUIN, P. Metodologia da Ação Ergonômica: abordagens do trabalho 

real. In: FALZON, P. (Ed.). Ergonomia. São Paulo: Edgard Blücher, 2007. 

 

 

DAWSON, W. J. Upper-extremity Problems Caused by Playing Specific Instruments. 

Medical Problems of Performing Artists, v. 17, n. 3, p. 135, 2002. Disponível em: <http:// 

www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1083&article=936>. Acesso em: 21 

ago. 2013. 

 

 

DEBÈS, I.; SCHNEIDER, M. P.; MALCHAIRE, J. Les troubles de santé des musiciens. 

Medicine du Travail et Ergonomie, v. 40, n. 3, p. 109-122, 2003. 

 

 

DEJOURS, C. A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 

 

EMUFRN. Histórico. 2014. Disponível em: <http://www.musica.ufrn.br/em/?page_id=50>. 

Acesso em: 09 nov. 2012. 

 

 

ESCALANTE, J. N. Biomecánica Ocupacional: aspectos psicosomáticos. Mapfre  

Seguridad, n. 35, p. 49-55, 1989. Disponível em: <http://www.mapfre.com/documentacion/ 

publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd?idImagen=1034561>. Acesso em: 10 abr. 

2015. 

 

 

FARIA, N. Acordes, Arpejos e Escalas Para Violão e Guitarra. Rio de Janeiro: Lumiar, 

2009. 

 

 

FALZON, P. (Ed.). Ergonomia. São Paulo: Edgard Blücher, 2007. 

 

 

FJELLMAN-WIKLUND, A.; CHESKY, K. Musculoskeletal and General Health Problems of 

Acoustic Guitar, Electric Guitar, Electric Bass, and Banjo Players. Medical Problems of 

Performing Artists, v. 21, n. 4, p. 169-176, 2006. Disponível em: <http://www.sciandmed. 

com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1169&article=1682>. Acesso em: 20 out. 2014. 

 

 

FJELLMAN-WIKLUND, A.; EDLING, C. W. Musculoskeletal Disorders and Asymmetric 

Playing Postures of the Upper Extremity and Back in Music Teachers: a pilot study. Medical 

Problems of Performing Artists, v. 24, n. 3, p. 113-118, 2009. . Disponível em: <http:// 

www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1181&article=1795 >. Acesso em: 21 

maio 2012. 

 

 

FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 



98 
 

 
 

 

FRAGELLI, T. B. O.; CARVALHO, G. A.; PINHO, L. M. Lesões em Músicos: quando a dor 

supera a arte. Revista de Neurociências, v. 14, n. 4, p. 303-9, 2008. Disponível em: <http:// 

www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2008/RN%2016%2004/Pages%20from%20neuro-

16.4-web%5B10%5D.pdf >. Acesso em: 21 maio 2012. 

 

 

FRANK, A.; VON MUHLEN, C. A. Queixas musculoesqueléticas em músicos: prevalência e 

fatores de risco. Revista Brasileira de Reumatolologia, São Paulo, v. 47, n. 3, p. 188-196, 

maio/jun. 2007. 

 

 

GENTIL, P. Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Rio de Janeiro: Sprint, 

2005. 

 

 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

Glez, f. N. V. Biomecanica. Apostila da Disciplina Ergonomía. Universidad del Valle de 

México - Campus Tlalpan, 2009. Disponível em: <http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/ 

download/Ergonomia%20Biomec%C3%A1nica_04_ING_IIS_PIT-E.pdf>. Acesso em: 10 

abr. 2015. 

 

 

GONSALVES, E. P. Conversas Sobre a Iniciação à Pesquisa Científica. 4. ed. Campinas: 

Editora Alínea, 2007. 

 

 

GUÉRIN, F. et al. Compreender o Trabalho para Transformá-lo: a prática da Ergonomia. 

São Paulo: Blücher: Fundação Vanzolini, 2001.  

 

 

HARDY, L.; BEATIE, S., WOODMAN, T. Anxiety-induced performance catastrophes: 

investigating effort required as an asymmetry factor. British Journal of Psychology, p.15–

31, 2007. 

 

 

HARMES, P. An Investigation in to the Awareness of Osteopathy in Amateur, Student and 

Professional Guitarists. Londres: The British School of Osteopathy, p. 1-25, 2010. 

Disponível em: <http://www.osteopathic-research.com/index.php?option=com_jresearch 

&view=publication&task=show&id=14927&lang=en>. Acesso em: 28 out 2014. 

 

 

HIGNETT, S.; MCATAMNEY, L. Rapid Entire Body Assessment (REBA). Applied 

Ergonomics, v. 31, n. 2, p. 201-205, 2000. . Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pubmed/10711982>. Acesso em: 07 maio 2014. 

 

 



99 
 

 
 

HOMRICH, L. M (Org.). Biomecânica do Movimento Humano. Setor de Ciências 

Humanas e Sociais da Representação da UNESCO no Brasil. Brasília: Fundação 

Vale, UNESCO, 2013. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002250/ 

225002POR.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2015. 

 

 

IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

 

 

ILARI, B. S. ; ARAÚJO, R. C. Mentes em Música. Curitiba: UFPR, 2010. 

 

 

INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION – IEA. What is ergonomics. 

Disponível em: <http://www.iea.cc/whats/index.html>. Acesso em: 20 mai. 2013. 

 

 

LEAVER, R.; HARRIS, E. C.; PALMER, K. T. Musculoskeletal pain in elite professional 

musicians from British symphony orchestras. Occupational Medicine, v. 61, n. 8, p. 549-55, 

2001. Disponível em: <http://occmed.oxfordjournals.org/content/61/8/549.full>. Acesso em: 

04 jan. 2012. 

 

 

LIMA, J. B.; CRUZ, G. A. Trabalho Sentado: riscos ergonômicos para profissionais de 

bibliotecas, arquivos e museus. Revista Brasileira de Arqueometria, Restauração e 

Conservação – ARC, Recife: AERPA Editora, v. 3, p. 1-7, 2011. Disponível em: <http:// 

www.restaurabr.org/siterestaurabr/ARC_Vol_3/TRABALHO%20SENTADO%20RISCOS%

20ERGONOMICOS%20PARA%20PROFISSIONAIS%20DE%20BIBLIOTECAS%20ARQ

UIVOS%20E%20MUSEUS%20johnson%20de%20brito%20gleice%20da%20cruz.pdf>. 

Acesso em: 17 fev. 2015. 

 

 

KENNEDY, R. H.; et al. Median and Ulnar Neuropathies in University Guitarists. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 36, n. 2, p. 101-111, 2006. Disponível em: 

<http://www.uresp.ulaval.ca/backpaindefs/en/PDF/KuorinkaPaper.pdf>. Acesso em: 21 ago. 

2013. 

 

 

KENNY, D. T. The Psychology of Music performance Anxiety. New York: Oxford 

University Press, 2011. 

 

 

KISNER, C.; COLBY, L. A. Exercícios Terapêuticos: fundamentos e técnicas. 4. ed. 

Barueri: Manole, 2005. 

 

 

KUORINKA, I.; et al. Standardised Nordic Questionnaires for the Analysis of 

Musculoskeletal Symptoms. Applied Ergonomics, v. 18, n. 3, p. 233-237, 1987. Disponível 

em: <http://www.uresp.ulaval.ca/backpaindefs/en/PDF/KuorinkaPaper.pdf>. Acesso em: 02 

ago. 2014. 

 



100 
 

 
 

 

MADEIRA, B.; SCARDUELLI, F. Ampliação da Técnica Violonística de Mão Esquerda: 

um estudo sobre a pestana. Anais do V Simpósio Acadêmico de Violão da Embap. Curitiba, 

p. 1-11, 2011. Disponível em: <http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/simposio/violao 

2011/um_estudo_sobre_a_pestana.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2015. 

 

 

MAIA, I. M. O. Avaliação das Condições Posturais dos Trabalhadores na Produção de 

Carvão Vegetal em Cilindros Metálicos Verticais. Dissertação de Mestrado. Ponta Grossa: 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2008. Disponível em: <http://www.pg.utfpr.edu 

.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/75/Dissertacao.pdf>. Acesso em: 28 out. 2014. 

 

 

MARIANO, R. N. (Editor). LER/DORT: cartilha para pacientes. Sociedade Brasileira de 

Reumatologia. Comissão de Reumatologia Ocupacional. São Paulo, p. 1-16, 2011. Disponível 

em: <http://www.reumatologia.com.br/PDFs/Cartilha%20Ler%20Dort.pdf>. Acesso em: 17 

fev. 2005. 

 

 

MARQUES, D. N.; et al. Flamenco Guitar as a Risk Factor for Overuse Syndrome. Medical 

Problems of Performing Artists, v. 18, n. 1, p. 11, 2003. Disponível em: <http://www. 

sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1081&article=913>. Acesso em: 21 set. 

2013. 

 

 

MARSAHALL, A. J. Perspectives About Musician’s Anxiety Performance. Dissertação de 

Mestrado, University of Pretoria, 2008. Disponível em: <http://repository.up.ac.za/bitstream 

/handle/2263/23579/dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

 

MARTÍNEZ, M.; AGUADO, X. La Ergonomia, outro Campo de Aplicacion de la 

Biomecanica. Apunts, n. 24, p. 79-86. 1991. Disponível em: <http://www.uclm.es/profesora 

do/xaguado/CURRICULUM/Articulos/MartinezAguado1991.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2015. 

 

 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição 

e desempenho humano. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2010. 

 

 

MORAES, M. V. G. Doenças ocupacionais: agentes: físico, químico, biológico, ergonômico. 

São Paulo: Látria, 2010. 

 

 

NACHEMSON, A. L. F.; MORRIS, J. M. In Vivo Measurements of Intradiscal Pressure: 

discometria, a method for the determination of pressure in the lower lumbar discs. The 



101 
 

 
 

Journal of Bone and Joint Surgery, v. 46,  n. 5, p. 1077-1092, 1964. Disponível em: 

<http://jbjs.org/content/46/5/1077.full-text.pdf+html>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

 

NOGUEIRA, E. F. A Evolução do Violão na História da Música. TCC. São Paulo, 1991.  

 

 

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens, entre duas 

lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

 

 

POLETTO, A. R. TEIXEIRA, E. R. HEMBECKER, P.K. GONTIJO, L. A. Contribuições da 

ergonomia para a saúde de trabalhador.  III Congresso LatinoAmericano de Ergonomia da 

ULAERGO, Rio de Janeiro: 2010. 

 

 

REBELO, R.; SANTOS, R.; LOURENÓ, L. Estudo Ergonômico na Indústria Automóvel: 

identificação e hierarquização dos fatores de risco e elaboração de recomendações na linha de 

montagem da suspensão dianteira. XII Congresso Brasileiro de Ergonomia - ABERGO. Anais 

(mídia digital). Recife: ABERGO, 2002. 

 

 

RIGG, J. L.; Marrinan, R.; Thomas, M. A. Playing-related Injury in Guitarists Playing 

Popular Music. Medical Problems of Performing Artists, v. 18, p. 150-2, 2003. Disponível 

em: <http://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1078&article=885>. 

Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

 

RUDIO, F. V. Introdução ao Projeto de Pesquisa. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

 

SÁNCHEZ-PADILLA, M.; et al. Incidencia de lesiones en profesionales de la guitarra 

clássica. Fisioterapia, p. 1-9, 2013. Disponível em: <http://ac.els-cdn.com/ S0211563 

812001472 /1-s2.0-S0211563812001472-main.pdf?_tid=d80922cc-7cf1-11e2-8127-

00000aab0f27&acdnat=1361539072_7fbafeff8aaba43dfe6f638e4f1aa0ca>. Acesso em: 22 

fev. 2013. 

 

 

SANTOS, E. P.; VIEIRA, W. E. B; PRESTES, J. Eletromiografia na fadiga dos músculos 

eretores da espinha em diferentes posturas. Fisioterapia Brasil, v. 11, n. 4, p. 293-298, 2010. 

Disponível em: <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verProducao?idProducao=594217&key=3041762f 

1f57ae9f398ab605370b5fba>. Acesso em: 25 jan. 2014. 

 

 

SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Tradução Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.  

 

 



102 
 

 
 

SEGNINI, L. R. P. À Procura do Trabalho Intermitente no Campo da Música. Estud. sociol., 

Araraquara, v. 16, n. 30, p. 177-96, 2011. Disponível em: <http://seer.fclar.unesp.br/estudos/ 

article/viewFile/3895/3576>. Acesso em: 25 jun. 2012. 

 

 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 3. 

ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. 

 

 

SINICO, A.; WINTER, L. L. Ansiedade na Performance Musical: definições, causas, 

sintomas, estratégias e tratamentos. Revista do Conservatório de Música da UFPel, Pelotas: 

n. 5, p. 36-64, 2012. Disponível em: < http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RCM/ 

article/viewFile/2478/2314>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

 

STEFAN, G. S. O Ensino do Trêmolo e da Scordatura na Contemporaneidade: 

aproximações entre técnica tradicional e estendida no repertório para violão erudito. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2012. Disponível em: 

<https ://mestrado.emac.ufg.br/up/270/o/GILBERTO_DE_SOUZA_STEFAN-parte-

01.pdf?1337955 776 >. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

 

TABORDA, M. Violão e Identidade Nacional. São Paulo: José Olympio, 2011. 

 

 

TOLEDO, S.D.; et al. Sports and Performing Arts Medicine: 5. issues relating to musicians. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 85, n. 3, p. 72-74, 2004. Disponível 

em: <http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0003-9993/PIIS000399930 

301236X.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2011. 

 

 

TORRES-RUSSOTTO, D.; PERLMUTTER; J. S. Task-specific Dystonias. Annals of the 

New York Academy of Sciences, v 1142, p. 179–199, 2008. Disponível em: <http://www. 

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2652841/pdf/nihms95234.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2011. 

 

 

TOURINHO, C.; et al. Postura e Unhas do Instrumentista. Material de Apoio ao Curso de 

Licenciatura em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidades 

Parceiras. Porto Alegre, 2008. Disponível em: <http://prolicenmus.ufrgs.br/repositorio/ 

moodle/violao/un14/musad006_violao_un14_conteudo.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2014. 

 

 

TURRINI, E; et al. Diagnóstico por Imagem do Punho na Síndrome do Túnel do Carpo. 

Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 81-3, 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbr/v45n2/v45n2a06.pdf >. Acesso em: 3 fev. 2015. 

 

 

UFRN. Curso de Bacharelado em Música. Projeto de Curso. 2006. Disponível em: 

<http://www.musica.ufrn.br/em/wp-content/uploads/2011/02/Projeto_politico_pedagogico_ 

UFRN.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2012.  



103 
 

 
 

 

 

VANÍCOLA, M. C.; MASSETTO, S. T.; MENDES, E. F. Occupacional Biomechanics: a 

literature review. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, n. 3, p. 38-44, 2004. Disponível 

em: <http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/viewFile/480/329>. 

Acesso em: 12 out. 2014.  

 

 

VIDAL, M. C. R. AET I – Demanda Gerencial. Curso de Especialização Superior em 

Ergonomia. Fundação COPPETET. Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, 20 pp., 2012. Disponível 

em: <http://www.segurancanotrabalho.eng.br/ergonomia/12.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2014. 

 

 

VIDAL, M. C. R. Ergonomia na Empresa: útil, prática e aplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Virtual Científica, 2002. 

 

 

VIDAL, M. C. R. Guia para análise ergonômica do trabalho na empresa: uma 

metodologia realista, ordenada e sistemática. 2. ed. Rio de Janeiro: Virtual Científica, 2008. 

 

 

VIDAL, M. C. R. Guia para análise ergonômica do trabalho na empresa: uma 

metodologia realista, ordenada e sistemática. 3. ed. Rio de Janeiro: Virtual Científica, 2012.. 

 

VIDAL, M. C. Os Paradigmas em Ergonomia: uma epistemologia da insatisfação ou uma 

disciplina para a ação? Textos Selecionados em Ergonomia Contemporânea. Revisão 

Técnica GENTE/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 1994. Disponível em: <http://www. 

ergonomianotrabalho.com.br/artigos/Ergonomia_contemporanea.pdf>. Acesso em: 20 jun. 

2012. 

 

 

VIDAL, M. C.; CARVALHO, P. V. R. Ergonomia Cognitiva: raciocínio e decisão no 

trabalho. Virtual Científica, 2008. 

 

 

WISNER, A. Por dentro do trabalho: Ergonomia: método e técnica. São Paulo: FTD: 

Oboré, 1987. 

 

 

WOLFF. D. Aperfeiçoando a execução do trêmolo. Periódico da Associação Gaúcha do 

Violão, Porto Alegre v. 1, n. 4, 2000.  Disponível em: <http://www.danielwolff.com.br/ 

arquivos/File/Tremolo_Port.htm>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

 

WRIGHT II, P. E. Túnel do Carpo, Túnel Ulnar e Tenossinovite Estenosante. In: CANALE, 

S. T. Cirurgia Ortopédica de Campbell. 10. ed. Barueri: Manole, 2007. 

 

 

YAVARI, M.; HASSANPOUR, S. E.; MOSAVIZADEH, S. M. Multiple Trigger Fingers in a 

Musician: a case report. Archives of Iranian Medicine, v. 13, n. 3, p. 251-252, 2010. 



104 
 

 
 

Disponível em: <http://www.ams.ac.ir/AIM/NEWPUB/10/13/3/0015.pdf>. Acesso em: 22 

ago. 2013. 

 

 

YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e método. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

 

ZAZA, C.; FAREWELL, V. T. Musicians’ Playing-Related Musculoskeletal Disorders: an 

examination of risk factors. American Journal of Industrial Medicine, v. 32, p. 292–300,1997. 

Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0274%28199 

709%2932:3%3C292::AID-AJIM16%3E3.0.CO;2-Q/pdF>. Acesso em: 21 maio 2012. 

  

 

 

 



105 
 

 
 

APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA – DIREÇÃO DA EMUFRN 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

Tópicos da Entrevista: 

 

 Histórico da Escola de Música da UFRN; 

 Dados da estrutura física; 

 Corpo docente: número de professores, áreas de especialização; 

 Estrutura curricular do curso de música; 

o Presença de tópicos relacionados à saúde ocupacional nas disciplinas. 
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APÊNDICE B: PLANO DE OBSERVAÇÃO DOCUMENTAL 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

Itens para verificação: 

 

 Dados detalhados sobre o histórico da EMUFRN; 

 Descrição da estrutura física; 

 Corpo docente: lista das áreas de especialização; 

 Estrutura curricular do curso de música; 

o Ementa das disciplinas; 

o Presença de tópicos relacionados à saúde ocupacional nas disciplinas. 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DINÂMICO DE AÇÃO CONVERSACIONAL 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

Roteiro dinâmico de ação conversacional com os professores – Características do Curso 

 

 Como é realizado o processo de seleção na EMUFRN? 

 Quais aptidões são exigidas aos discentes? 

 Quais as disciplinas que abordam aspectos sobre a saúde, consciência corporal e 

cuidados pessoais?  

 Quantas horas diárias os alunos devem se dedicar aos estudos com instrumento? 
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APÊNDICE D: QUESTIONÁRIO DO PERFIL SÓCIOECONÔMICO E ACADÊMICO   

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

 Identificação: __________________________________________________________ 

 Idade: _______________________________________________________________ 

 Sexo: ________________________________________________________________ 

 Estado civil: __________________________________________________________ 

 Filhos: _______________________________________________________________ 

 Número de componentes familiares: _______________________________________ 

 Ocupação: ____________________________________________________________ 

 Fonte de renda: ________________________________________________________ 

 Recebe algum auxílio de custos__________________________________________ 

 Carga horária médica das atividades semanais remuneradas: ____________________ 

 Responsável pela renda familiar: __________________________________________ 

 Renda familiar média: __________________________________________________ 

 Pratica atividade física? _________________________________________________  

 Tempo semanal dedicado a prática de atividade física: _________________________ 

 Membro dominante: Direito (  )  Esquerdo  (  )  

 Atividades de lazer: ____________________________________________________  

 Tempo semanal dedicado à atividade de lazer: ________________________________ 

 Bairro/Cidade: ________________________________________________________ 

 Tipo de transporte: _____________________________________________________ 

 Tempo médio de deslocamento para a EMUFRN: ____________________________ 

      Início na instrumentação ________________________________________________ 

 Início na prática musical regular (profissional ou acadêmica) ___________________ 

        Possui instrumento próprio: _____________________________________________ 

 Considera o instrumento + case pesados? ____________________________________ 

 Período do curso: ______________________________________________________ 

 Demanda acadêmica semanal (em horas):____________________________________ 

 Quantas horas se dedica ao estudo diário individual? E semanal: ________________  

 Como seria o estudo ideal, em número de horas? _____________________________ 
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APÊNDICE E: RESUMO DOS ACHADOS BIBLIOGRÁFICOS SOBRE SAÚDE 

OCUPACIONAL DO VIOLONISTA (Apresentação de Slides) 
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APÊNDICE F: ROTEIRO DINÂMICO DE AÇÃO CONVERSACIONAL 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

1ª ETAPA 

 Qual a opinião dos participantes sobre os dados apresentados no apêndice 1?; 

 Existe alguma surpresa ou discordância com relação aos dados apresentados? 

 

2ª ETAPA 

 O participante deve listar as situações vivenciadas no curso de graduação em 

música que estão relacionadas ao surgimento de dor. 

 O participante deve atribuir um grau de intensidade para cada situação citada. 
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APÊNDICE G: PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO DE CAMPO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PEP  

GRUPO DE EXTENSÃO E PESQUISA EM ERGONOMIA – GREPE  

 

 

Cenário Observado:___________________________________________________________ 

Data/Hora Contexto 
Comportamento/Ação 

Observada  
Condição da Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


