
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 6º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Contextos e Práticas: Música como área de conhecimento. 

Materialidades: Preparação Corporal e Vocal. 

Habilidades:  

(GO-EF06AR13-A) Entender a música como área de conhecimento, reconhecendo suas 
especificidades. 

(GO-EF06AR38) Vivenciar e reconhecer a importância dos exercícios corporais preparatórios para a 
prática musical, tais como aquecimento e alongamento. 

 

 

O INSTRUMENTISTA PERFORMER E AS LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO 

 

O músico instrumentista, também conhecido como performer musical, geralmente dedica muitas 

horas do dia na prática de seu instrumento musical. Essa prática é extremamente prazerosa, e traz 

inúmeros benefícios para o performe, como a contribuição para o desenvolvimento da motricidade, 

da cognição, da sociabilidade, entre outros. 

Embora prazerosa, a performance musical de alto nível, a prática profissional, exige grande 

dedicação com horas afim de estudo. Trata-se de uma atividade neuromuscular complexa que 

exige elevados níveis de concentração, de controle e precisão motora, e em muitos casos 

resistência física e metal. 

Muitas vezes essa dedicação árdua ao estudo do instrumento, pode acarretar o desenvolvimento 

de Lesões por Esforço Repetitivo, também conhecido como LER. Não são raros os músicos 

instrumentistas que desenvolvem esses tipos de lesões. 

A LER é uma síndrome constituída por um grupo de doenças como: tendinite, tenossinovite, 

bursite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome do desfiladeiro 



 

 

torácico, síndrome do pronador redondo, mialgias – que afeta músculos, nervos e tendões, 

principalmente dos membros superiores, e sobrecarrega o sistema musculoesquelético. 

O termo é genérico e cabe ao médico fazer o diagnóstico específico da doença que gerou o sintoma 

apresentado. A LER se manifesta por causa da repetição do mesmo movimento em uma frequência 

elevada ou fora do eixo normal. Força, resistência e posturas inadequadas durante a performance 

musical podem ocasionar uma Lesão por Esforço Repetitivo. 

Em algumas situações a busca pela perfeição, levam o performer musical, ao desenvolvimento de 

dores na mão, nas articulações, no punho, alguns inchaços e limitações pelo esforço excedido. 

O esforço de um instrumentista, como um pianista, pode ser comparado à performance de um 

atleta. Partindo dessa analogia, sabemos, por exemplo, que um jogador de futebol antes de 

qualquer partida/jogo, devem fazer um bom aquecimento e manter uma ótima rotina de treino 

para manter-se preparado fisicamente e mentalmente para o jogo, minimizando assim os riscos de 

lesões. Com o músico performer não é diferente, antes de qualquer prática, devem se preocupar 

com seu condicionamento físico e manter uma rotina de aquecimento antes de tocar ou cantar.  

FONTES:  

• Extraído e Adaptado: Lesões por esforço repetitivo no piano: o que é e como evitar? | Fritz Dobbert  (Acessado em 13 de setembro de 
2021). 

• Extraído e Adaptado: Vista do DOENÇAS OCUPACIONAIS E SUA PREVENÇÃO EM ESTUDANTES DE MÚSICA – REALIDADE DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CURITIBA | Revista Música Hodie (ufg.br) (Acessado em 13 de setembro de 2021). 

 

 

ATIVIDADE I 

 

CLARA ROCKMORER 

Nesta atividade vamos conhecer a história de Clara Rockmore. Musicista dedicada, detentora de 
um ouvido absoluto, Clara Rockmore, dedicou-se na infância ao estudo do violino. Devido ao 
esforço físico na prática do instrumento, Clara acabou desenvolvendo LER, o que a o obrigou a 
abandonar o estudo do violino. Esse fato levou Rockmore a descobrir o theremim, um instrumento 
controlado por gestos que leva o nome de seu inventor, Léon Theremin. A jovem e talentosa 
musicista se dedicou muito ao estudo do novo instrumento e se tornou a intérprete mais conhecida 
do instrumento, sendo uma grande influenciadora do seu desenvolvimento, levando Theremin a 
tornar o instrumento mais responsivo e a oferecer uma gama maior de nota (de 3 oitavas para 5 
oitavas).  O talento de Rockmore foi grandemente reconhecido, e, embora a música eletrônica não 
fosse comum em ambientes formais na década de 1930, Clara Rockmore se apresentou como 
solista com a Filarmônica de Nova York, a Orquestra da Filadélfia e a Sinfônica de Toronto. 

 

https://blog.fritzdobbert.com.br/tudo-sobre-piano/lesoes-por-esforco-repetitivo-no-piano-o-que-e-e-como-evitar/
https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/19457/11285
https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/19457/11285


 

 

1. Assista à performance de Clara Rockmore tocando theremin. É importante que você faça uma 

escuta atenta e crítica: https://www.youtube.com/watch?v=XdFSU8sn3mo  

2. Como podemos observar na leitura do texto, Clara Rockmore desenvolveu uma lesão por 

esforço repetitivo com o estudo do violino, que a impossibilitou de continuar a prática do 

instrumento, porém ela não abandonou o estudo da música e descobriu um novo 

instrumento, o theremin, um instrumento pouco conhecido e percursor dos instrumentos 

eletrônicos. Com base nessas informações, responda: 

 

a) Você conhecia o theremin antes do estudo desta atividade? 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Você reconheceu o som do theremin como parte da trilha de alguma produção 
cinematográfica ou série já assistida? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Faça uma pesquisa sobre o instrumento e aponte as características do instrumento, grupos 
musicais que já o utilizaram e indique performers (intérpretes) de destaque. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdFSU8sn3mo


 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Em 09 de março de 2016, o Google lançou um Doodle em homenagem ao 105º Aniversário de 
Clara Rockmore. A equipe que criou o doodle primou pela qualidade sonora, procurando 
manter-se fiel ao som do instrumento, possibilitando ao usuário, experimentar e criar músicas 
a partir de movimentos com o mouse (ou dedo, dependendo do dispositivo utilizado), 
podendo controlar tanto a altura quanto a intensidade do som. Acesse ao Doodle citado e 
experimente as ferramentas disponíveis. 
 

e) Assista algumas performances onde o theremin se destaca: 

 

• Pato Fu – Eu: https://www.youtube.com/watch?v=kPrWzsrpHis (acessado em 15 de 
setembro de 2021) 

• O Voo do Besouro: https://www.youtube.com/watch?v=q6tAwDXPUxo (acessado em 15 
de setembro de 2021) 

 

 

ATIVIDADE II 

 

Refletindo em situações como a de Clara Rockmore, que desenvolveu uma lesão por esforço 

repetitivo, como nós podemos tentar evitar o desenvolvimento de semelhantes lesões ou demais 

problemas pela fadiga muscular? 

Segundo o blog Educação Física Conceitos, alongamentos são exercícios físicos orientados, voltados 

para a melhora, aumento ou manutenção da flexibilidade muscular, que promovem o estiramento 

das fibras musculares, fazendo com que elas aumentem o seu comprimento. O principal efeito é o 

aumento da flexibilidade. 

Ainda segundo Educação Física Conceitos, quanto mais alongado um músculo, maior será a 

movimentação da articulação comandada por ele e, portanto, maior a flexibilidade, o que o torna 

uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo, proporcionando maior agilidade de 

elasticidade, além de prevenir lesões. Qualquer pessoa pode fazer alongamentos, 

https://www.youtube.com/watch?v=kPrWzsrpHis
https://www.youtube.com/watch?v=q6tAwDXPUxo


 

 

independentemente da idade e da flexibilidade, de preferência acompanhada de um bom 

profissional. 

(Extraído de http://educacaofisicaconceitos.blogspot.com/2015/11/alongamento-risco-de-nao-alongar-e.html?m=1) 

Com base nessas informações, faça a sequência de alongamentos conforme proposto na imagem a 

seguir. É importante que cada sequência leve de 15 a 20 segundos. 

 

 

Fonte: http://educacaofisicaconceitos.blogspot.com/2015/11/alongamento-risco-de-nao-alongar-e.html?m=1 
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