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RESUMO 

Ser músico profissional desperta no “ser comum” um senso de romantismo associado as 
luzes, palco e som que lhe evolvem no momento de uma performance. Sua história 
carrega também o estigma de que seu saber artístico é um dom dado a poucos, e que, por 
assim ser, revela uma pessoa especial. No entanto, muito se sabe sobre o momento do 
show e dos aplausos, e pouco se reflete quanto isso lhes custa. Jornadas intermináveis de 
dedicação à música separam o medíocre e o genial, tanto na prática individual quanto na 
coletiva. O presente estudo foi realizado em uma casa de show, entre os meses de agosto 
e setembro de 2017, em Petrolina PE e entrevistou 41 músicos profissionais objetivando 
recolher dados acerca da percepção, expectativas e representações sociais de seu ofício. 
Os profissionais também foram questionados sobre ter ciência dos riscos danosos à 
saúde, principalmente perda auditiva em função de seu trabalho. Para isso, foram 
realizadas aferições dos níveis de pressão sonora como parte da metodologia da 
pesquisa. A abordagem quanti-qualitativa permitiu concluir que as jornadas de trabalho 
expõem estes profissionais a níveis sonoros maiores que os permitidos na legislação, e 
que eles tem ciência dos riscos, porém não se protegem ou o fazem com ineficácia. 
Também foi relatado a percepção de descrédito pela sociedade, sendo esta situação, para 
eles, tão grave quanto a baixa remuneração, bem como queixas de ausência de 
representatividade por órgãos reguladores como Ministério do Trabalho, da Saúde e 
Ordem dos Músicos do Brasil (OMB). Finalmente, foi possível constatar, na amostra da 
pesquisa, que cuidados com a saúde são secundários, especialmente por ceticismo 
quanto os prováveis adoecimentos em seu ambiente laboral. Ações de prevenção e 
adaptação ou criação de legislação específica são necessárias para amparar este 
trabalhador e, consequentemente, melhorar sua qualidade de vida.  

Palavras chave: músico profissional, perda auditiva, qualidade de vida 
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ABSTRACT 

Being a professional musician arouses in the "human being" a romanticism sense 
associate to the lights, stage and sound which involves it at performancing time. Your story 
also loads the stigma that artistic knowledge it is a gift of few, and, for it, reveals to be a 
special person. However, much is knew about the show time and applauses, and few 
reflects how much it cost them. Endless days of dedication to music separate the mediocre 
and the genius, both in individual and collective practice. The present study was conducted 
in a nightclub, between August and September 2017 in Petrolina PE and interviewed 41 
professional musicians to collect data about the perception, expectations and social 
representations of their craft. The professionals were also questioned about being aware of 
the risks to health, especially hearing loss due to their work. For it, was measurements the 
sound pressure level were carried out as part of the research methodology. The 
quantitative and qualitative approach allowed to conclude that the working hours expose 
these professionals to sound levels greater than those allowed by law, and that they are 
aware of the risks, but not protect themselves or do it so inefficiently. Was also reported by 
professionals the perception of discredit by society, and this situation is as serious as the 
low remuneration, as well as complaints of absence of representation by regulatory 
agencies such as the Ministry of Labor, Ministry of Health and Brazilian Order of Musicians 
(OMB). Finally, it was possible to observe in the research sample that health care is 
secondary, especially because of skepticism about the probable illnesses in their work 
environment. Prevention and adaptation actions or creation of specific legislation are 
necessary to support this worker and, consequently, improve their quality of life. 

Key words: professional musician, hearing loss, quality of life 
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1. INTRODUÇÃO  

A música acompanha a história da humanidade desde seu surgimento, mas foi à 

partir do Século XIX que essa linguagem desafiou os dogmas de períodos anteriores. 

Schafer (2001), lembra que os sons do universo rural, são diferentes dos sons que 

conhecemos após a revolução industrial, mecânica e eletrônica. A humanidade causou 

uma infinidade de efeitos à paisagem sonora, oferecendo à vida novos timbres e 

intensidades no cotidiano das grandes aglomerações urbanas, e a música, que se utiliza 

de tal matéria prima, percebeu-se, de repente, numa viagem de descoberta do significado 

de si mesma. Som, silêncio e agora ruído, poderiam se tornar arte. 

Os músicos, passaram a vivenciar um universo de múltiplas possibilidades de 

ocupação profissional, pautadas no status de empregado da música, tal qual um 

trabalhador fabril. Grandes teatros, orquestras, coros e companhias de balé, bem como 

ruas inteiras, tal qual a Broadway, são espaços de empregabilidade. De acordo com The 

Broadway League, na temporada 2015/2016 (que terminou em 22 de maio de 2016), a 

famosa rua de Nova Iorque teve um público total de 13,31 milhões  pessoas e seus shows 

lucraram US$ 1,37 bilhões de dólares em bilheterias (disponível em https://

www.broadwayleague.com/press/press-releases/2015-2016-broadway-end-of-season-

statistics/), (THE BROADWAY LEAGUE, 2017). 

As cifras que envolvem o show musical transforma performances em salas com  

câmeras e microfones em espetáculos para serem vistos por milhões de pessoas ao redor 

do mundo. As implicações a que este profissionalismo chega, carregam consequências 

específicas, além dos aplausos ao fim das apresentações. Questões de ordem 

psicossocial e físicas, têm sido investigadas e, aos poucos, é possível perceber que o 

ofício é mais que mero romantismo.  

Mesmo após um século e meio de avanços na área trabalhista pós Revolução 

Industrial, alguns estudos (COSTA, 2005; PICHONERI, 2007; SOUZA & BORGES, 2010) 

apontam que o reconhecimento do músico como categoria profissional ainda não está 

consolidado na sociedade. O discurso de que “ser músico não é uma profissão”, ainda 

está muito presente. É como se fosse mais um hobbie, do que um modo de garantir 

sustento.   

Segundo Requião (2008), e Requião e Rodrigues (2011), a música é associada, 

por muitas pessoas, ao lazer e ao ócio, a uma atividade não produtiva ou não rentável, o 

que dificulta sua legitimidade, na sociedade, enquanto atividade de trabalho. Puro talento 

ou dom, desmerecendo todo o processo de trabalho realizado, horas de estudo e 

https://www.broadwayleague.com/press/press-releases/2015-2016-broadway-end-of-season-statistics/
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dedicação até chegar a performance final apresentada ao público, como se esse resultado 

não fosse às custas de grande esforço, como, por exemplo, estudo para melhora do 

condicionamento técnico individual e coletivo, e exposição a altos níveis de pressão 

sonora em ensaios e apresentações.   

A investigação das consequências da exposição constante a elevados picos de 

pressão sonora ainda é escassa na área do trabalho musical. Talvez, por ser considerado 

por muitos, trabalho intermitente. Na região do Sub-médio São Francisco, esse cenário 

investigativo também não é diferente. Bares, casas de show, bandas das mais variadas 

formações, empregam centenas de profissionais. No entanto, o reconhecimento e 

preocupação com os danos causados a tal exposição no local de trabalho é notadamente 

visível no ambiente industrial, sendo sua problemática omissa em outros grupos 

profissionais, como é o caso dos músicos.   

A Comissão Européia (2007) relata que a problemática da exposição do ruído 

sonoro é reconhecida como um dos principais fatores de risco presentes nos locais de 

trabalho. Estima-se que um em cada cinco trabalhadores europeus, tenha de levantar a 

voz para ser ouvido, em pelo menos metade do tempo de trabalho, e 7% sofra com 

problemas auditivos relacionados com o trabalho.  

 No Brasil, a Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevada 

(PAINPSE) ou Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), ocupa o segundo lugar entre as 

doenças mais frequentes do aparelho auditivo, sendo superada apenas pela presbiacusia 

(degeneração auditiva pela idade). (El DIB, 2008). 

 De acordo com a legislação brasileira que trata sobre o trabalhador em situação de 

exposição sonora, as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho (MT), 

como a NR 7 - Programa de Controle de Saúde Ocupacional, apresenta como destaque a 

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres que, em seu Anexo 1, relaciona o tempo 

máximo de exposição ao nível de ruído de 85 dB(A) para uma jornada diária de 8 horas. 

(BRASIL, 1998).  

 Para que seja mais fácil compreender os danos que esse contexto de alta pressão  

sonora pode causar aos profissionais de música, é essencial entender a forma como o 

som é percebido pelo ouvido humano. 

 O ouvido é o órgão que permite a captura dos sons e é essencial à comunicação 

verbal (Figura 1). Está dividido em três partes principais: ouvido externo, ouvido médio e 

ouvido interno (HILDEBRAND, 1995) 
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Figura 1 - Estrutura auricular 

 

Fonte: HAWKINS, 2017, adaptado pelo Autor, 2017 

  

 O ouvido externo é composto pelo pavilhão auricular e o meato (canal) auditivo 

externo. Este capta o som que é transmitido ao tímpano e permite identificar a distância e 

a direção da fonte sonora. O ouvido médio começa a partir do tímpano que está ligado a 

três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo transmite as vibrações do 

tímpano à bigorna, que as transmite ao estribo, e este as amplia para que o ouvido interno 

as detecte (MIGUEL, 2012; PEREIRA, 2009).  

 O ouvido interno é um órgão minúsculo cujo canal está enrolado em forma de 

espiral, que recebe e analisa a vibração proveniente das ondas sonoras. Através dos três 

ossículos do ouvido médio, o tímpano vai transmitir as vibrações ao líquido (perilinfa) da 

cóclea e aos nervos auditivos (cílios). Por sua fragilidade, as estruturas da cóclea são as 

primeiras a serem afetadas pelo ruído sonoro, devido a lesões nas células ciliadas, e que 

por sua vez, poderão levar a perda auditiva (PEREIRA, 2009).   

 Considerando a propensão de dano do órgão auditivo, ainda é necessário expor o 

conceito de Nível de Pressão Sonora (NPS), que é uma medida para determinar o grau de 

potência de uma onda sonora, sendo determinada pela amplitude da onda sonora por 
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duas razões: pela sensibilidade do ouvido às variações de pressão, e por ser uma 

quantidade simples de ser medida. A unidade internacional do nível de pressão sonora é o 

decibel (dB). Os valores de NPS variam entre 0 dB (limiar de audição) e 130 dB (limiar da 

dor) (PEREIRA, 2009);  

 Diante do exposto e da percepção da problemática da perda auditiva, faz sentido 

questionar:  

• Os profissionais da música são conscientes dos riscos enfrentados em seu ofício, pela exposição 
a elevados Níveis de Pressão Sonora?  

• Eles têm ciência das alternativas preventivas?  

• Como percebem sua atividade profissional na sociedade: representações, percepções e 
expectativas?  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. O PROFISSIONAL DA MÚSICA E SUAS REPRESENTAÇÕES  

2.1.1. Vocação? 

 Dominar um instrumento musical é notadamente a habilidade simpática a muitas 

pessoas. Desde crianças, “bater” em algo pra “tirar som”, exerce uma fascínio comum, 

principalmente, porque é ainda no ventre que reagimos aos primeiros estímulos sonoros. 

Para Wulf (2002), uma análise ontogenética enfatiza que, já aos quatro meses e meio, o 

feto têm condições de reagir a estímulos acústicos, que o ouvido se desenvolve antes da 

vista e que o ouvir é condição prévia para que se desenvolvam os sentimentos de 

segurança e pertencimento.  

 Para compreender, a “gestação” da música e de seu profissional no decorrer de 

nossa historia, convém elucidar o conceito de vocação, uma vez que dentre as muitas 

profissões, são as artísticas mais frequentemente associadas ao termo. O Dicionário de 

Filosofia Abbgnano (1998) explica ser um dos conceitos fundamentais do cristianismo 

Paulino: "Quem for chamado numa vocação, nela permaneça”, ou seja, ser “escolhido” é o 

termo etimologicamente correto. 

 No entanto, fora do âmbito religioso, a vocação é, em realidade, uma figura 

histórica datada que se tornou dominante no inconsciente coletivo ocidental apenas no 

século XVIII. Sua consagração no universo artístico, data do movimento romântico no final 

do século XIX. Esse avanço foi possível somente graças ao desenvolvimento do 

individualismo e da importância do trabalho que, nessa altura, se tornou filosófica. A partir 

de então, aquilo que somos internamente passa a se definir por aquilo que fizermos na 

vida profissional (ADENOT, 2008).  

 Quando engendramos esforços para dimensionar o indivíduo que foi “chamado ou 

escolhido” à música, deixamos em segundo plano algo ou é descartado algo inato do ser 

humano, independente de qualquer vocação ou dom: a capacidade de aprender. Senão, o 

que seria de um jovem aprendiz, se não tivesse sido “chamado ou escolhido” para a arte?  
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2.1.2. Quando foram chamados ou escolhidos?  

 É provável que, desde a antiguidade, o aprendizado da música estivesse 

estreitamente ligado a do artesão, tal qual um escultor ou pintor, tendo sua vida 

estreitamente ligada ao seu mestre e iniciando seu aprendizado em tenra idade. Mas, é na 

idade média, que instituições especificas cuidarão da formação e desse indivíduo, e os 

primeiros sinais de sua atividade profissional serão dados.  

 A música medieval se desenvolveu de maneira especial nos mosteiros, onde os 

religiosos cantavam melodias que, em linhas gerais, refletiam a forma como as palavras 

latinas eram pronunciadas durante as horas canônicas e as missas. Nesses mosteiros é 

que, a partir do século IX, os primeiros cantos começariam a ser preservados num sistema 

escrito. Junto com a necessidade de unificação dos reinos (sobretudo pelos monarcas 

francos), surge a necessidade da unificação da liturgia, com a notação musical sistemática 

das melodias dos cantos da igreja, que poderiam ser cantados do mesmo jeito em 

qualquer lugar, no que passou para a história como canto gregoriano ou cantochão 

(GROUT, 1996). 

 O repertório, assim como aconteciam com as transcrições feitas pelos monges, 

tinha caráter puramente funcional e devotado a igreja, ou seja, não havia interesse em 

quem os compunha, apenas que se propagassem e fossem entendidos universalmente. 

 Com o desenvolvimento das cidades, a música segue seu curso “saindo” dos 

mosteiros e indo às catedrais e igrejas dos grandes centros. Agora, é necessária a 

catequização de todos, no campo e nas cidades, e arte é usada como ferramenta para tal 

finalidade. 

Para a catedral, igreja do bispo e do clero secular, que vão convergir as forças 
intelectuais e artísticas. Não mais Cluny, Clairvaux, nem mesmo Saint-Denis, mas 
Chartres, Soissons, Arras, Laon, Reims e, sobretudo, Paris, com a Notre-Dame em 
seu centro, e, na outra margem do Sena, a Universidade (MASSIN, 1997, p. 188.)

  Sem aprofundamento teórico musical mas, como dado importante, cabe ressaltar 

que são nessas cidades no século XIII, que acontece o florescimento da música polifônica, 

ou seja, de mais de uma voz ou melodia ouvidas simultaneamente, indicando aqui uma 

produção não apenas da música religiosa, mas da obra não litúrgica e secular. Junto com  

esta música surgem os primeiros menestréis. 
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Esses homens e mulheres vagavam sozinhos ou em pequenos grupos de aldeia 
em aldeia e castelo em castelo, vivendo precariamente de cantar, tocar, fazer 
truques e exibir animais treinados; eles eram párias sociais, a quem muitas vezes 
se negavam a proteção das leis e os sacramentos da igreja (GROUT, 1996, p. 61)

 Estes foram, de certo modo, os primeiros “músicos profissionais”, pois recebiam 

como pagamento, às vezes, pratos de comida. 

2.1.3. Emprego em vista  

 Com o constante crescimento das cidades e estabelecimento delas, surgiram 

oportunidades de trabalho na música. Os menestréis passaram a se organizar em 

irmandades, que mais tarde se tornariam guildas, oferecendo treinamento profissional. 

Apesar de ainda estarem ligados a igreja e as cortes, cidades com maior força urbana 

chamavam atenção destes, Montpelier e Toulouse, são exemplos graças ao 

desenvolvimento do comercio mediterrâneo.  

 Em Montpellier, por exemplo, havia uma banda municipal de instrumentos de 

sopros com cinco membros, que era empregada pelo conselho da cidade, além de dois 

trompetistas que tocavam no campanário, um pregoeiro público que tocava trompete e 

mais músicos para tocar em festas importantes. Em Toulouse, havia uma banda civil de 

sopros e dois trompetistas também constavam na lista de pagamento da cidade 

(RAYNOR, 1981).  

 No entanto, os empregos municipais não comportavam todos e a renda era 

pequena, estima-se que recebiam algo comparável ao mesmo que os sapateiros ou 

fazedores de vela, reforçando o caráter artífice mencionado anteriormente. Além de 

performers, os músicos podiam complementar suas rendas dando aulas, e também 

construindo instrumentos. Por fim, também podiam fazê-lo através de atividades não-

musicais. Peters (2000) escreve que no sul da França, “a grande maioria dos músicos 

possuía propriedades rurais, inclusive vinhedos, campos, olivais, pomares, e 

evidentemente trabalhavam na terra”, observando a concretização da carreira e status 

social.  

  

2.1.4. Onde aprender música 

 A igreja sempre foi fomentadora da educação musical, no entanto os músicos eram 

preparados para o trabalho exclusivo dela. Nas corporações de oficio ou guildas, agora 

consolidadas, o jovem aprendiz se dedicava ao mestre, dando-lhe o devido retorno 
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financeiro até poder possuir seu próprio negócio, algo semelhante com o que acontecia 

nos ateliês.  

 Os músicos que não seguissem o caminho do aprendizado em uma dessas 

instituições, poderiam recorrer à universidade. A música, assim como na antiguidade 

clássica, ocupava papel de destaque como base de formação. Tinha lugar no quadrivium 

ao lado da aritmética, da geometria e da astronomia, no grande conjunto das sete artes 

liberais (que ainda eram formadas pelo trivium: gramática, lógica e retórica). Esse estudo 

musical enquanto parte essencial do quadrivium enfatizaria os elementos matemáticos do 

som, isto é, a musica especulativa (a teoria), em oposição à música practica, a 

composição (SEAY, 1959).  

 É possível acrescentar neste ponto outro elemento histórico da formação do 

músico, em comum com a tradição dos ofícios artesanais: a família. Desta forma, Elias  

(1995) explica a partir da estrutura familiar antiga “por que famílias de artistas como os 

Mozart, ou os Bach são tão comuns na Alemanha”. O pai de Mozart, Leopold, também era 

músico (conhecido, inclusive, por escrever um manual para violino), e por sua vez, filho de 

uma família de artesãos (o pai e o irmão eram encadernadores). Bach estudou com o pai 

e com um irmão e ensinou música a seus muitos filhos, que também se tornariam 

músicos.  

  

2.1.5. O “privilégio” de ser compositor  

 Os compositores, por sua vez, eram geralmente treinados como intérpretes, sendo 

que grande número frequentava escolas corais de capelas e catedrais. Não havia 

treinamento formal em composição, mas, mesmo assim, não era difícil “identificar a 

escada que subia um indivíduo em particular”, numa espécie de “sucessão apostólica de 

relações mestre-aluno, ligando os grandes dos Países Baixos aos compositores italianos 

do século XVI, e os italianos aos principais alemães do século XVII” (BURKE, 2010). Aqui 

nascia uma figura fundamental para os próximos séculos.  

 Por outro lado, estudos revelam que a partir do século XVI, quando a música 

instrumental começa a se autonomizar em relação à música vocal e a profissionalização 

do compositor começa a se instituir, existe uma grande diferença de status social e cultural 

entre os próprios músicos, o que dificulta muito qualquer tipo de generalização sobre sua 

formação (MASSIN, 1997):  



�21
É, portanto, particularmente importante [...] enfatizar vigorosamente esta diferença 
de situação cultural e social entre o compositor de polifonia vocal, músico erudito 
pertencente na maioria das vezes ao mundo dos clérigos, e o instrumentista, 
membro da corporação dos menestréis, cuja atividade musical, sobretudo manual, 
se inscreve numa tradição puramente oral até a aurora do século XVI. (MASSIN, 
1997, p. 242). 

 As primeiras orquestras precisam de casa, e essas casas serão a igreja e as cortes.  

Ainda assim, o músico e compositor empregados, continuam com sua sua força de 

trabalho exploradas como um artesão qualquer, basta lembrar o exemplo de Bach, que 

precisava compor uma missa nova a cada domingo (GROUT, 1996). 

2.1.6. O caso Mozart  

 O emblemático caso de Mozart, foco de Elias (1995), se passa no contexto da 

situação social do músico de sua época (século XVIII), onde este não passava de um 

serviçal comum, tal qual um jardineiro ou copeiro, subordinado a um senhor muito superior 

a ele.  
As atitudes e os sentimentos de um tipo posterior de artista. Institucionalmente, a 
situação que prevalecia à sua época ainda era a do artista assalariado, oficial. Mas 
a estrutura de sua personalidade era a de alguém que desejava, acima de tudo, 
seguir sua própria imaginação. Em outras palavras, Mozart representava o artista 
livre que confia acima de tudo em sua inspiração individual, numa época em que a 
execução e a composição da música mais valorizada pela sociedade repousavam, 
a bem dizer, exclusivamente nas mãos de músicos artesãos com postos 
permanentes, seja nas cortes ou nas igrejas das cidades (ELIAS, 1995, p. 34)

 Estes postos permanentes, eram a garantia de seu sustendo mas, não de sua 

liberdade criativa. Na verdade, Mozart teria “antecipado” uma emancipação, que se 

tornaria real apenas na segunda metade do mesmo século. O pai de Mozart, Leopold, já 

estava entre os que não se satisfaziam apenas com a garantia de sua subsistência.  

Ele era empregado, ou, mais precisamente, funcionário do arcebispo de Salzburgo, 
que era, naturalmente, o príncipe governante de um pequeno Estado. Como todos 
os governantes do tipo, o arcebispo tinha, mesmo que em escala reduzida, todo o 
aparato oficial que era parte e obrigação de uma corte absolutista, inclusive uma 
orquestra. Leopold Mozart era regente-substituto. Tais cargos eram ocupados e 
pagos de maneira semelhante à dos empregados numa empresa privada do século 
XIX. Os sinais de subordinação que se esperavam de um empregado da corte 
eram provavelmente ainda mais evidentes, dada a maior diferença de poder, assim 
como os gestos de superioridade por parte dos governantes, tidos por naturais 
(ELIAS, 1995, p. 20-21)

 A segunda metade do século XVIII e a ascensão da burguesia, cria um novo 

cenário musical. O status social do músico começa a mudar, bem como seu status 
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econômico. Weber (1994) chamará o período entre 1770 e 1880, de “o surgimento da 

cultura de massa da vida musical europeia.” 

    

2.1.7 O Século  XIX e a emancipação  

 O Século XIX traz entre os movimentos de vanguarda, mais mudanças para a 

música. Ela deixa de ser um ornamento secundário na vida da elite social, de instrumento 

do culto religioso, da festa e do cerimonial, para assumir o estatuto de importante item na 

vida cultural (MASSIN,1997). Ao passo que a arte dos sons se democratiza, o músico 

passa a ser mais visto graças à expansão do público através de concertos abertos: 

A partir de então, um público que antes era restrito às cortes e palácios cede 
terreno a outro tipo de público, numericamente mais importante e formado em sua 
maioria de burgueses. Os patronos e os mecenas nobres foram abandonando aos 
poucos seu tradicional papel, afastados pelos empresários e pelos diversos grupos 
de músicos, profissionais e amadores, que cada vez mais organizavam eles 
próprios concertos públicos (MASSIN, 1997, p.661).  

 A grande autonomia do Romantismo é um contraponto a ideia “de que a obra de 

arte deve estar a serviço da religião, da utilidade moral ou do entretenimento cortês ou 

burguês” (MASSIN, 1997). Os grandes compositores e virtuoses passam a serem vistos 

como artistas excepcionais, se destacando a frente de outros. Começa a nascer uma 

concepção da arte na qual esta “não deve imitar meramente o produto da natureza, mas 

sim o ato mesmo de produção. Em outras palavras, a arte deve ser criadora” (VIDEIRA 

JÚNIOR, 2010, p. 35). 

 Para Elias (1995), o século XIX configura a separação entre “arte de artesão” e 

“arte de artista”, onde a primeira seria marcada por “uma produção artística encomendada 

por patronos específicos, normalmente pessoas de nível social superior”, e a segunda por 

uma “produção dirigida ao mercado anônimo, a um público, no geral, de nível igual ao do 

artista”.  Não que o músico fosse, nos séculos anteriores, apenas um artesão, mas 

segundo Elias (1995) ele gozava do status de um artesão, pois a música ainda mantinha 

muito do caráter do ofício e estaria marcada “por uma agudíssima desigualdade social 

entre produtor da arte e patrono”. 

2.1.8. Novos patrões, antigas concepções.  

 A proximidade do fim do século XIX e inicio do século XX, anunciam uma infinidade 

de possibilidades de trabalhos relacionados à música e às artes em geral: Casas de 
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ópera, companhias de balé, grandes teatros e salas de concerto, espetáculos cênico-

musicais, boates, bares, cinema, rádio e mais adiante, no meio do Século XX,  a televisão, 

serão os novos empregadores deste trabalhador.  

 A relação com o ofício muda na mesma medida que ocorrem as transformações 

nas relações de trabalho, construindo e sucumbindo oportunidades. Jornadas intensas de 

atividades tornaram o músico um trabalhador “comum”, tal qual outro qualquer. No 

entanto, a relação empregado e empregador possui formas distintas de manutenção, 

podendo haver o profissional de “carreira” estável, e com  seus direitos trabalhistas 

garantidos e os profissionais de temporada ou autônomos, que são contratados por um 

período especifico. Ambos, a serviço da arte, se mantém graças ao esforço técnico que 

lhes é próprio, mesmo que no seio da sociedade ainda habite a ideia de vocação. 

 Adenot (2008), anuncia, que num primeiro instante, o domínio de um instrumento 

musical ou do canto, se relacionados à vocação, pertence na realidade a uma tríade, 

formando quase um meta conceito: dom-vocação-paixão. Assim, no inconsciente coletivo, 

não se concebe um músico profissional que não seja dotado, devotado a sua arte e 

apaixonado pela música, confirmando a vocação como uma das mais partilhadas 

representações deste trabalhador, mesmo em nossos dias. 

2.1.9. Ser músico no Brasil 

 Os formatos de ensino, tipos de grupos musicais e espaços para apresentações, 

também vieram para as Américas e aqui se instalaram com sua forma de trabalho, graças 

a explosão industrial do século XIX. Assim, muitas salas de concertos e espetáculos 

surgiram no fim e inicio destes séculos, a exemplo do Carnegie Hall, na cidade de Nova 

Iorque nos Estados Unidos que teve sua inauguração em 1891 e o Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, na capital fluminense em 1909. Ambas as casas empregaram seus próprios 

quadros de trabalhadores da arte: músicos, coristas, bailarinos e técnicos, no formato que 

podemos tratar como “empregados fixos de carreira”. 

 Ambientes menores, como boates, bares, salões de baile e bandas, empregarão 

uma outra parcela de profissionais, que tirará o sustento de sua arte de maneira periódica 

ou não.  

 O reconhecimento da música profissional no Brasil possui seu primeiro marco com 

a Lei nº 3.857, Art. 29 de 22 de Dezembro de 1960, que cria a Ordem dos Músicos do 

Brasil (OMB). Tal qual a Ordem do Advogados do Brasil (OAB), criada em 1930, a 

instituição tem função regulamentadora do oficio.  
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Art. 1º Fica criada a Ordem dos Músicos do Brasil com  a finalidade de exercer, em 
todo o país, a seleção, a disciplina, a defesa da classe e a fiscalização do exercício 
da profissão do músico, mantidas as atribuições específicas do Sindicato 
respectivo. 
Art. 2º A Ordem dos Músicos do Brasil, com forma federativa, compõe-se do 
Conselho Federal dos Músicos e de Conselhos Regionais, dotados de 
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e patrimonial. 
Art. 3º A Ordem dos Músicos do Brasil exercerá sua jurisdição em todo o país, 
através do Conselho Federal, com sede na capital da República. 

 Para uma definição sobre quem é este profissional ou quais categorias, o texto 

discorre da seguinte forma em seu artigo 29: 

Art. 29. Os músicos profissionais, para os efeitos desta lei, se classificam em: 
   a) compositores de música erudita ou popular; 

 b) regentes de orquestras sinfônicas, óperas, bailados, operetas, orquestras 
mistas, de salão, ciganas, jazz, jazz-sinfônico, conjuntos corais e bandas de 
música; 

   c) diretores de orquestras ou conjuntos populares; 
   d) instrumentistas de todos os gêneros e especialidades; 
   e) cantores de todos os gêneros e especialidades; 
   f) professores particulares de música; 
   g) diretores de cena lírica; 
   h) arranjadores e orquestradores; 
   i) copistas de música.  

 No entanto, dissonante da sua “co-irmã”, que valida apenas bacharéis, ou seja, 

graduados com nível superior em direito, a OMB valida a profissão para músicos 

diplomados e autodidatas, bastando que o mesmo faça uma prova prática e pague 

anuidade para receber a “identidade de músico profissional”.  

 Mas, este profissional só pode exercer seu oficio mediante apresentação do 

diploma ou inscrição em sua ordem? Na verdade, basta que o mesmo viva dela, da 

música, para assim ser considerado. Sobre qualificação e condições de exercício do 

trabalho, Castel (1998) discorre: 

É legítimo e até mesmo necessário, do ponto de vista da democracia, atacar o 
problema das baixas qualificações (...) mas é ilusório deduzir daí que os não 
empregados possam encontrar um emprego simplesmente pelo fato de uma 
elevação do nível de escolaridade (...) hoje, nem todo mundo é qualificado e 
competente, e a elevação do nível de formação continua sendo um objetivo social. 
Mas esse imperativo democrático não deve dissimular um problema novo e grave: 
a possível não-empregabilidade dos qualificados (CASTEL, 1998, p. 521). 

2.1.10. Viver de tocar 

 Pesquisas vem acontecendo desde a crise do modelo fordista e do Estado de Bem-

Estar Social, na década de 1970, e ganhando força nos anos 1980, 1990 e permanecendo 

no inicio do Século XXI, tentando analisar as modificações no regime de acumulação de 
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capital, marcando fortemente as relações sociais e de trabalho, não excluindo o setor 

artístico (PICHONERI, 2011). 

 Segundo Castel (1998) três pontos são cruciais na questão. O primeiro deles é a 

“desestabilização dos estáveis”, onde há a diminuição das posições asseguradas no 

mercado de trabalho (Idem, 1998). O segundo é denominado pelo autor por “instalação na 

precariedade”, ou seja, alternância de momentos de emprego e de não-emprego (Ibdi, 

1998, p. 528). E finalmente, o ultimo ponto indica que a precarização do emprego e do 

não-emprego apontam um deficit de lugares ocupáveis.  

 Entre as mudanças do mundo do trabalho está essencialmente o trabalhador 
“flexível”, que na atualidade parece ser a forma mais predominante, conforme analisa 
Menger (2005): 

O auto-emprego, o freelancing, e as diversas formas atípicas de trabalho – trabalho 
intermitente, trabalho a tempo parcial, multi-assalariado – constituem as formas 
dominantes de organização do trabalho nas artes, e têm como efeito introduzir nas 
situações individuais de atividade a descontinuidade, as alternâncias de períodos 
de trabalho, de desemprego, de procura de atividade, de gestão de redes de 
interconhecimento e de sociabilidade fornecedoras de informações e de 
compromissos, e de multi-atividade na e/ou fora da esfera artística (MENGER, 
2005, p.18). 

 Assim, é ponderável a seguinte análise do autor:  

Não só as atividades de criação artística não são ou deixaram de ser a face oposta 
do trabalho, como elas são cada vez mais assumidas como a expressão mais 
avançada dos novos modos de produção e das novas relações de emprego 
engendradas pelas mutações do capitalismo. Longe das representações 
românticas, contestatárias ou subversivas do artista, seria agora necessário olhar 
para o criador como uma figura exemplar do novo trabalhador, figura através da 
qual se lêem transformações tão decisivas como a fragmentação salarial, a 
crescente influência dos profissionais autônomos, a amplitude e as condições de 
desigualdades contemporâneas, a medida e a avaliação das competências ou 
ainda individualização das relações de emprego (MENGER, 2005, p.44). 

2.1.11. Postos de trabalho, condições e salários 

 No mercado de trabalho musical, não só no Brasil, as orquestras são, 

reconhecidamente, os espaços privilegiados de trabalho formal. O sociólogo e 

pesquisador francês, Philippe Coulangeon (2004), analisa esta questão, denominando 

esses atores de figuras ideal-típicas da profissão músico-interpretes. Possuem calendários 

e carga horária definida e se apresentam em locais especiais ao consumo do repertório 

acadêmico. As orquestras sinfônicas podem se apresentar em grandes performances com 

mais de cem músicos. 

 Numa segunda frente de trabalho, estão os músicos que integram o grande 

mercado da noite,  ou simplesmente “músicos da noite”, atuando em bares, boates, casas 
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de show, em formatos instrumentais que vão desde solo, a grupos de seis componentes. 

Sua relação com o oficio é puramente freelancer, termo em inglês para denominar o 

profissional autônomo. Os espaços são em geral pequenos, até 200 pessoas, e trabalham 

com uso de som amplificado. 

 Por último, a categoria de músicos, que ganham a vida na estrada, acompanhando 

artistas em viagens, ou “músicos da estrada”. Estes constituem uma classe que são 

remunerados de duas formas, com regime de trabalho em concordância com a CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho mais décimo terceiro salário, férias e plano de saúde e 

como freelancers. Dependendo do momento de fama do artista que eles acompanham, 

este profissional chega a fazer show pra 300 mil pessoas e viajar por 800 km por dia pra 

realizar uma apresentação. 

 Ao estabelecer relação entre a mesma profissão e situações laborais distintas é 

possível iniciar uma reflexão acerca do tipo de remuneração de cada uma das classes 

citadas nos parágrafos anteriores e automaticamente comparar a outras atividades, tais 

como professores ou médicos que possuem piso salarial. Afinal, quanto vale o trabalho 

destes profissionais, quanto custa uma hora de música? 

  O salário de um músico de orquestra sinfônica profissional varia entre R$ 4.801,89, 

exemplo da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) ; à R$14.230,70, na Orquestra 1

Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) , ambas as seleções para o ano de 2014, 2

com regime de trabalho em concordância com a CLT, mais décimo terceiro salário, férias e 

plano de saúde. 

 Os “músicos da noite” e freelancers, para o mesmo ano possuem ou deveriam ter a 

seguinte remuneração, segundo o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro 

(2014), disponível na Tabela 1: 

 Fundação Orquestra Sinfonica de Porto Alegre. Edital 001/2014. Disponível em:< http://www.ospa.org.br/1

wp-content/uploads/2014/10/edital_91296d175-12.pdf> Acesso em 13 de Julho de 2016 

 Fundação Orquestra Sinfonica do Estado de São Paulo. Edital Temporada 2014, Primeira Trompa. 2

Disponivel em: <http://www.osesp.art.br/osesp/audicoes.aspx> Acesso em 13 de Julho de 2016.

http://www.ospa.org.br/wp-content/uploads/2014/10/edital_91296d175-12.pdf
http://www.osesp.art.br/osesp/audicoes.aspx
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Fonte: Sindicato dos Musicos do Estado do Rio de Janeiro  

 É importante ressaltar que, a tabela acima revela o cenário especifico da capital 

carioca e que estes valores variam nas diversas regiões do país, com situações em que o 

profissional se apresenta com  cachê de R$ 100,00 por três horas. 

 Os “músicos de estrada”, ou seja, que viajam com  bandas, possuem remuneração 

que na CLT varia de R$ 1.500,00 a R$ 5.000,00, e os que recebem cachê por show são 

remunerados numa faixa de R$ 250,00 a R$ 400,00 por apresentação. 

 Todo profissional se expõe a riscos de natureza ocupacional, com o artista 

trabalhador não é diferente. Com maior ou menor intensidade, problemas de ordem física 

ou psicossocial, são apenas alguns deles. O cuidado com a saúde auditiva do profissional 

da música, foco do presente estudo, tem chamado atenção de especialistas de diversas 

áreas, principalmente os atuantes em saúde do trabalhador, audição e acústica . 

2.2. SAÚDE AUDITIVA  

2.2.1. Som e Ruído 

 A Conferência da Terra (ECO 92), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, endossou 

na Agenda 21, um programa de ação mundial para a promoção do desenvolvimento 

sustentável, que envolve modificação de conceitos e práticas referentes ao 

desenvolvimento econômico e social. Neste contexto, o ruído sonoro foi considerado a 

terceira maior causa de poluição ambiental, atrás da poluição da água e do ar. O ruído 

pode ser visto como o risco de agravo à saúde que atinge maior número de trabalhadores.  

 Esse mesmo estudo indica, que 16% da população dos países ligados à 

Organização Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), algo em torno de 110 

milhões de pessoas, está exposta a níveis de ruído que provocam doenças no ser humano 

(BRASIL, 2006). 

Tabela 1: Cachês por atividade para Rio de Janeiro, RJ
Atividade Duração da atividade Remuneração 

Baile não informado R$463,00

Música ambiente ao vivo não informado R$463,00

Casamento não informado R$283,00

Aula Particular hora/aula R$96,00
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 O receptor periférico sensível a esta forma de energia, captando-a e transformando-

a em impulso elétrico nervoso é o orelha. O aparelho auditivo humano consegue detectar 

variações de pressão do ar numa faixa de 0,00002 a 200 Newton/m2 no limiar de 

audibilidade de frequências que é de 16 a 20.000 Hz. Portanto, nem toda onda sonora 

evoca a sensação auditiva (DE ALMEIDA, 2000). 

 O som é definido como qualquer perturbação vibratória em um meio elástico, que 

produza sensação auditiva (MERLUZZI, 1981). O ruído é um sinal acústico aperiódico, 

originado da superposição de vários movimentos de vibração com diferentes frequências 

que não apresentam relação entre si (FELDMAN; GRIMES, 1985). Portanto, do ponto de 

vista da Acústica Física, podemos dizer que a definição de ruído é englobada pela 

definição de som. 

 De Almeida (2000), explica que a mensuração do ruído pode ser realizada através 

de dosímetros. Estes aparelhos estimam o nível equivalente de energia (Leq), que atinge 

o indivíduo durante o período de medição que poderá variar de minutos até a jornada de 

trabalho integral.  

 Apesar das variações, através de estudos populacionais preliminares, sabe-se que 

o ruído industrial apresenta níveis médios de exposição de 90 dB Leq 8h com desvio de ± 

5 dB (HETU; QUOC & DUGUAY, 1990), constituindo este um parâmetro para realizar-se 

projeções. 

 Infelizmente, a PAIR atinge proporções endêmicas na industria e estudos são 

relativamente escassos e, os avanços legislativos nacionais acompanham inercialmente o 

desestímulo científico, de conhecimentos e prevenção da lesão nos trabalhadores 

brasileiros (DE CARVALHO RÉGIS et al., 2014). 

 A situação de acompanhamento e prevenção ainda é mais critica, sobre “exposição 

sonora voluntária”, ou seja, o indivíduo tem “consciência” do uso do equipamento em alto 

volume; e exposição no ambiente de trabalho de música profissional.  

2.2.2. Exposição sonora  

 O ruído já faz parte do nosso dia-a-dia. E isso se inicia cada vez mais cedo, pois é 

possível observar em gestantes que trabalham expostas a níveis elevados de ruído, 

principalmente quando o trabalho é realizado em turnos, desde lesões auditivas 

irreversíveis no feto (LALANDE; HETÚ; LAMBERT, 1986), até problemas na gestação, 

como hipertensão, hiperemese gravídica, parto prematuro e bebês de baixo peso 

(NURMINEN; KURPA, 1989; NURMINEN, 1995; HARTIKAINEN et al., 1994).  
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 Caso necessite de incubadora, o bebê ficará exposto a níveis de pressão sonora de 

aproximadamente 61 dB(A), que podem atingir até 130 ou 140 dB(A), de acordo com as 

manobras realizadas (BESS et al,1979). Quando for para casa, o bebê, e depois a criança, 

terá ao seu redor brinquedos que podem atingir 100dB(A) (CELANI, 1991), e 

eletrodomésticos que produzem ruídos de semelhante intensidade. Na escola, onde 

permanece em média quatro horas por dia, o ruído pode atingir até 94,3 dB(A), com a 

média 70 dB(A) (CELANI; BEVILÁCQUA; RAMOS,1994; FRANÇA, 2000). Quando se 

tornar um adolescente, serão agregados a essa exposição seus hábitos de lazer 

(motocicleta, discoteca, reprodutores de som) e o ruído urbano. Ao entrar na fase adulta, 

esse indivíduo poderá passar de 8 a 12 horas por dia, em média, exposto a elevados 

níveis de pressão sonora em seu ambiente de trabalho. 

 A associação entre exposição ao ruído e perda auditiva ocupacional tem sido 

descrita há mais de um século, porém, somente a partir da década de sessenta do Século 

XX, alguns pesquisadores mostraram preocupação com os efeitos da música à audição 

(McBRIDE et al, 1992). Esta atenção surgiu por causa do uso de música amplificada, 

processo iniciado pelo rock e, mais recentemente pelo uso de players (aparelhos 

reprodutores de música) com  fones de ouvido, especialmente em populações de jovens. 

 Em nosso cotidiano ao fechar os ouvidos ante o barulho do transito pesado ou 

mesmo de uma máquina trabalhando, é normal afirmar que aquele “som” na verdade não 

passa de “ruído”, quando fisicamente falamos da mesma coisa, ondas eletromagnéticas. 

Mas, e se aumentarmos ainda mais o volume do nosso player pra não ouvir nenhum 

destes sons, não seria o equivalente a combater fogo com  gasolina?  

 O crescimento da urbanização e o avanço da tecnologia favoreceram a elevação 

dos níveis de ruído nas ruas, no trabalho e no lazer. No entanto, temos a opção de 

escolher o que vamos ouvir no volume máximo, desconsiderando qualquer risco a saúde 

auditiva. Com aparelhos de reprodução de som cada vez mais potentes, um simples bip, 

aviso de que o volume esta muito elevado, é constantemente desconsiderado pelos 

usuários. A potência de alguns destes aparelhos portáteis pode chegar a 120 dB, a mesma 

potência da turbina de um avião na decolagem (BARCELOS & DAZZI, 2014). 

 Os fones de ouvido são considerados pelos médicos os mais prejudiciais, porque 

carregam sons de até 120 dB diretamente para o tímpano, colaborando com o 

aparecimento de zumbido, antes mesmo de provocar alguma perda auditiva perceptível 

(RAJCZUK, 2008). Um estudo realizado na Escola Médica de Harvard, mostrou que o uso 

dos fones do tipo inserção, aumenta os níveis do som em 9 dB, quando comparados aos 

fones supra-aurais (BARCELOS & DAZZI, 2014).  
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 Atualmente os ruídos ocupacionais não são as únicas fontes de preocupação de 

especialistas em saúde e audição. Ao mencionar a exposição a elevados níveis de 

pressão sonora, não é possível descartar outras situações de risco associadas ao lazer, 

tais como se posicionar em frente a caixas de som muito potentes em festas, ouvir música 

no interior do carro e assistir televisão em alto volume.  

 O comprometimento a saúde do ouvido não causa apenas o prejuízo deste órgão. 

Na literatura pode-se encontrar diversos estudos que comprovam a perda auditiva como 

consequência da exposição à música em intensidades elevadas, acompanhada ainda de 

sintomas como zumbido, sensação de plenitude auricular, cefaleia e tontura 

(GONÇALVES et al., 2013; GONÇALVES et al., 2009; AMORIM et al., 2008; SANTONI, 

2008; MENDES, MORATA & MARQUES, 2007; ANDRADE et al., 2002; NAMUR et al., 

1999; RUSSO et al, 1995). Segundo Mitre (2003), estes sintomas, juntamente com 

manifestações não auditivas, como irritabilidade e fadiga podem ser os primeiros sinais de 

lesão do órgão auditivo.  

2.2.3. Dano auditivo 

 Como apresentado anteriormente, o ouvido possui três partes: ouvido externo, 

médio e interno. É no ouvido interno que encontra-se a cóclea, uma estrutura em forma de 

caracol e separada em compartimentos, fundamental na audição humanal. De acordo com 

Reichenbach e Hudspeth (2014), a cóclea funciona como um analisador espectral em 

tempo real, altamente não linear e adaptável. Sua constituição, contém a membrana 

basilar, a qual se comporta como um analisador de frequências sonoras, tal que cada 

região responde a uma determinada frequência do som e sua amplitude de movimento 

depende da intensidade dos sons recebidos, segundo as ondulações do líquido (DORIA; 

MARINHO, 2006). 

 As frequências que captam os sons agudos (de 3 a 6 kHz) estão na região mais 

externa da cóclea, por isso, geralmente a perda de audição afeta primeiro a percepção 

dos agudos. Observe a Figura 2 para compreender a dinâmica de distribuição das 

frequências no decorrer do órgão coclear. No sentido horário, estão as partes mais 

externas com indicações dos trechos de freqüência. A região mostrada em verde indica as 

primeiras a serem lesadas e, consequentemente as primeiras a serem perdidas em caso 

de dano auditivo. 
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Figura 2 - Estrutura da Cóclea 

  

  

Fonte: HAWKINS, 2017, adaptado pelo Autor, 2017  

 Essa característica é relatada como perda auditiva induzida por níveis elevados de 

pressão sonora (PAINPSE), descrita na literatura como mudança permanente do limiar 

decorrente de uma exposição elevada ao ruído, do tipo sensório-neural, geralmente 

bilateral e simétrica, irreversível (BRASIL, 2006)  

 A perda nas frequências baixas, geralmente atinge grau leve, enquanto nas 

frequências altas, pode ser severo, com configuração audiométrica típica (entalhe em 

forma de V) na faixa de frequências de 6000, 4000 e/ou 3000 Hz, que progride lentamente 

nas frequências de 8000, 2000, 1000, 500 e 250 Hz (HOLANDA et al, 2011). (Figura 3): 

Figura 3 - Entalhe em forma de “V” 

Fonte: HOLANDA et al 2011, adaptado pelo autor, 2017 
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 O nível da perda nas frequências mais altas, geralmente atinge seu pico máximo 

nos primeiros 10 a 15 anos de exposição estável a nível de pressão sonora (NPS) 

elevados, e que interrompe sua progressão, uma vez cessada a exposição (TELES;  

MEDEIROS, 2007). 

2.2.4. Efeitos a saúde  

 O ruído se apresenta como um dos principais fatores de risco em nível ocupacional, 

segundo a Comissão Europeia (2007), e Arezes (2002), os efeitos são causados aos 

sistema auditivo, destacando-se:  

• Acúfenos ou Tinnitus: Zumbidos e ruídos constantes nos ouvidos sem que haja 

transmissão de som aos mesmos  

• Hiperacusia: Sensibilidade anormal a sons agudos e sons e ruidos do dia-a-dia 

• Distorção: Audição de sons metálicos e inarmónicos, observados em situações em que 

haja presença de acufenos/tinnitus; 

• Diplacusia: Alteração no tom do estímulo, passando, por exemplo, a música a soar 

estranha. O som é percebido como sendo dois diferentes.  

 Dentre os efeitos extra-auditivos, é citado: 

• Psicossociais:  O ruído excessivo pode também resultar em problemas psicossociais ao 

nível da reintegração no mundo do trabalho, ou numa nova atividade profissional, na 

qualidade de vida e na possibilidade de exclusão social (Comissão Europeia, 2007). O 

bem-estar do indivíduo também pode ser afetado e traduzir-se em situações de 

irritabilidade, apatia, mau humor, medo ou insónias (Pereira, 2009). Estudos levados a 

cabo pelo Grupo de Acústica da Universidade de Montreal demonstraram que os efeitos 

da PAIR, além do trabalhador, afetam também as pessoas que com ele convivem e se 

relacionam diariamente, como é o caso dos familiares, amigos e colegas de trabalho, o 

que o poderá conduzir a uma situação de isolamento social (Guida, 2005). 

• Socioeconômicos e organizacionais: A exposição ao ruído excessivo pode também 

provocar efeitos socioeconômicos e organizacionais, nomeadamente baixa 

produtividade, aumento de acidentes (maioritariamente provocados pela dificuldade de 

comunicação no trabalho ou dificuldades ou ouvir avisos de emergência), criação de 
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conflitos laborais e queixas individuais, e diminuição da inteligibilidade, isto é, da 

capacidade de compreensão e audição de sinais sonoros (Pereira, 2009; Arezes et al., 

2002).  

2.2.5. Efeitos da música na audição de músicos profissionais 

 Para Mendes e Morata (2007), o risco de efeitos auditivos decorrentes da 

exposição à música amplificada é real, tanto para o músico, como para os ouvintes, devido 

ao uso abusivo dos amplificadores cada vez mais potentes, ligados aos instrumentos 

musicais. O zumbido e a sensação de ouvido tampado após a exposição; pode ser o 

primeiro sinal da perda auditiva induzida pela música (PAIM). Abaixo (Quadro 1) alguns 

estudos que relacionam efeitos na audição e tipo de grupo musical:  

Quadro 1 - Efeitos na audição relacionado ao tipo de grupo musical
Estilo Musical Efeitos na audição Autor Comentarios 

Orquestra sinfonica 

Perda auditiva ROYSTER et al.

52,5% com  PAIM. 
Mulheres com  melhor 
audição que homens. 

Violinistas com  audição 
pior na orelha esquerda

Perda auditiva SCHIMIDT et al. 79 estudantes de 
música. 20% com  PAIM

Perda auditiva, zumbido 
e intolerancia a sons NAMUR et al.

Zumbido e intolerância 
presentes também nos 

músicos sem perda 
auditiva

Perda auditiva KAHARI et al.

Mulheres com  melhor 
audição, naipe de 

sopros das madeiras e 
percussão com  limiares 

auditivos piores

Perda auditiva, zumbido 
e intolerancia a sons MARCHIORI & MELLO

52,1% (intolerancia), 
43,4 (zumbido), 21,7% 

perda auditiva

Perda auditiva LAITINEN et al.
19% da orquestra e 

41% do coro referiram 
perda

Audição boa acima da 
media FLEISCHER & MULLER

De 187 músicos da 
orquestra, 83,4% com  
boa audição. Afirmam 

que o ambiente é 
salubre a audição.

Perda auditiva SAMELLI & SCHOCHAT De 21 musicos de Rock, 
52,3% com  PAIM
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Fonte: Mendes e Morata (2007) 

2.2.6. Prevenção  

 Aos usuários que se expõem “voluntariamente”, campanhas de prevenção sobre o  

uso de players em volume excessivamente alto ou mesmo legislação que possa 

regulamentar limites para os fabricantes de tais eletro-eletrônicos, seria um passo na 

direção de minimizar os riscos PAINPSE. 

Rock Jazz
Hipoacusia, hiperacusia, 

diplacusia e zumbido KAHARI et al.

De 139 músicos, 74% 
apresentam alguma 
desordem auditiva:


Homens - Hiperacusia e 
zumbido


Mulheres - Hipoacusia e 
zumbido

Frequentadores de show 
de rock

Zumbido e outros 
disturbios auditivos 

BOGOCH et al. 84,7% dos 
entrevistados 

(zumbidos), 37,8 (outros 
distúrbios auditivos)

Trios elétricos 
MTL, plenitude auricular, 
zumbido, dor de cabeça 

e tontura

RUSSO et al. mudança temporária no 
limiar em 100%, 

zumbido em 76% e 
plenitude em 26% 

devido a exposição

Frevo Tontura, zumbido e 
perda auditiva ANDRADE et al.

52,6% com  tontura e 
zumbido, 42,1% com  

PAIM

Maracatu Tontura, zumbido e 
perda auditiva ANDRADE et al.

67,7% com  tontura e 
zumbido, 16,1% com  

PAIM. Sintomas devido 
aos instrumentos de 
sopro e percussão. 

Bandas Musicais

Perda auditiva, zumbido 
e intolerancia a sons ANTONIOLLI

Instrumento mais 
executado, sopro dos 

metais, 41% com  perda 
auditiva

Perda auditiva, zumbido 
e intolerancia a sons MENDES et al.

42% com  intolerancia a 
sons, 39% zumbido e 

13% com  perda 
auditiva

Perda auditiva, zumbido 
e intolerancia a sons MENDES et al.

58,8% com intolerância  
a sons, 47% com  

zumbido e 52,4% com  
perda auditiva

Steelpan Perda auditiva JUMAN et al.
Perda auditiva em 3kHz, 

4kHz e 6kHz entre os 
musicistas 

(Conclusão)



�35
 No meio do profissional de música, a conscientização de que o ambiente pode 

trazer riscos à saúde do profissional, associada a prática de uso de filtros protetores, 

melhoramento acústico do ambiente de trabalho e monitoramento audiológico por meio de 

audiometria tonal e emissões otoacústicas seriam medidas indicadas a preservação da 

saúde deste trabalhador (SANTONI e FIORINI, 2010). “Controlar o ruído é importante 

porque o ser humano não pode ‘desligar’ os ouvidos da mesma forma que fecha os 

olhos” (Comissão Européia, 2007).  

 Sobre o uso de protetores auriculares, Santoni e Fiorini (2010) concluíram em 

estudo feito com  músicos de uma banda de pop-rock: 

• Os piores índices de avaliação da satisfação no uso do protetor auditivo HiFi ER20 

foram referentes à interferência do protetor na percepção dos sons de frequências altas 

e na utilização em tempo integral desse dispositivo durante as apresentações;  

• As sensações negativas mais relatadas durante o uso do protetor auditivo foram de 

voz abafada e pressão nos ouvidos;  

• Houve correlação positiva entre a presença de queixas auditivas e a sensação de 

diminuição do zumbido após o uso do protetor auditivo;  

• 73,9% dos músicos deram nota maior do que 7,0 para refletir sua satisfação no uso 

do protetor auditivo HiFi ER20, o que indica uma tendência favorável à aceitação desse 

dispositivo. 

Os músicos ainda guardam certo resistência quanto as possibilidades de perda 

auditiva, mesmo conscientes do risco em seu oficio. A  prevenção de perda auditiva entre 

os músicos continua sendo uma difícil meta, pois eles ainda vêem o registro dos níveis de 

pressão sonora de forma contraditória, logo são relutantes ao uso da proteção auditiva 

(JUMAN et al, 2004). 

2.3. LEGISLAÇÃO 

2.3.1. Saúde do Trabalhador 

 Em 2006 o Ministério da Saúde (MS) através da Secretaria de Atenção à Saúde e 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, lançou o Protocolo de Complexidade 

Diferenciada para a PAIR, um conjunto de normas e manuais técnicos cujo objetivo se 

descreve: 
Este Protocolo tem como objetivo auxiliar os profissionais da rede do SUS a 
identificar e notificar os casos de PAIR, conforme determina a Portaria n.º 777, de 
28/4/04 (BRASIL, 2004), bem como dar subsídios aos órgãos de vigilância para 
intervenções nos ambientes de trabalho (BRASIL, 2006). 
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 Segundo o documento do MS, a adoção do Protocolo estabelece a utilização de 

critérios definidos em consenso por especialistas e permite uniformidade no tratamento e 

na leitura epidemiológica dos dados, o que contribuirá para a identificação da real 

magnitude de casos de perda auditiva em trabalhadores relacionados à exposição ao 

ruído e/ou às substâncias químicas no Brasil, e permitirá iniciar um processo de vigilância 

no País.  

 A partir da notificação da PAIR, será possível conhecer sua prevalência para tornar 

eficaz qualquer planejamento de ações de capacitação e organização de recursos em 

função da capacidade instalada necessária para prevenir e diagnosticar PAIR, assim como 

reabilitar os portadores dessa doença.  

 Essas ações poderiam evitar que inúmeros trabalhadores fossem excluídos do 

mercado de trabalho, o que gera graves consequências ao País, apesar de não 

apresentarem incapacidade por serem portadores de perda auditiva. 

2.3.2. Legislação para ruído em ambiente de trabalho no Brasil 

 Considerando as atividades que requerem atenção e regulamentação ante o risco 

ocupacional, a Norma Regulamentadora 15 de 1983 ou NR 15 ajusta e normatiza as 

atividades em seus anexos que prevêem exposição: 

 Anexo I - Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente 
 Anexo II - Limites de Tolerância para Ruídos de Impacto 
Anexo III - Limites de Tolerância para Exposição ao Calor 

  A exposição ao ruído é tratado no seu primeiro anexo, cujo texto discorre da 

seguinte forma: 

1. Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de 
Limites de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto.  
2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) 
com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação 
"A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao 
ouvido do trabalhador. No Brasil não ha legislação especifica para os trabalhadores 
e profissionais de música. (BRASIL, ) 

 A NR15, que trata de assuntos relacionados a operações insalubres, considera 

apenas trabalhadores cuja contratação se dá por CLT. Assim, músicos profissionais 

freelancers, não possuem amparo na referida norma.  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15_anexoI.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15_anexoII.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15_anexoIII.htm
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 Ainda segundo a norma, a intensidade máxima para uma exposição diária de 8 

horas em ambiente industrial, com ruído contínuo ou intermitente, não deve ultrapassar 85 

dB(A). A partir dessa intensidade, para cada 5 dB de aumento, chamado fator de dobra ou 

de conversão (Tabela 2), o tempo de exposição deve cair pela metade. Assim sendo, 

quando o ruído alcançar 115 dB(A), o tempo de permanência deve ser de apenas sete 

minutos e meio. Acima dessa intensidade, é desaconselhável a exposição sem o uso de 

proteção auditiva adequada. 

Fonte: NR 15 (BRASIL, 1998) 

 Estudos revelam que o grupo/gênero musical não é fator determinante em gerar 

níveis altos de pressão sonora. Grupos clássicos ou de música popular que não utilizam 

amplificação se colocam lado a lado dos poderosos trios elétricos, segundo Quadro 2: 

Fonte: Próprio autor apud FERNANDES, et al, 1994; RUSSO, et al, 1995; CALDAS, et al, 1997; ANDRADE, 
et al, 2002. 

 A falta de padronização legal para exposição sonora específica para músicos pode 

criar a falsa suposição de que este tipo de ambiente de trabalho está livre de riscos 

Tabela 2 - Fator de conversão na NR15

Nivel de Pressão Sonora - NPS

85 dB(A) 90 dB(A) 95 dB(A) 100 dB(A) 105 dB(A) 110 dB(A) 115 dB(A)

8 horas 4 horas 2 horas 1 horas 30 minutos 15 minutos 7 minutos e 30 
segundos

Tempo máximo de exposição sem equipamento de proteção 

Quadro 2 - Nível de pressão sonora gerado relacionado ao tipo de grupo/gênero 

Gênero NPS Gerado Autor Ano 

Orquestra sinfonica 100dB(A) a 130dB(A) FERNANDES, A. P et al. 1994

Trio elétrico 104dB(A) a 114dB(A) RUSSO, I. C. P. et al. 1995

Trio elétrico 91,5dB(A) a 111dB(A) CALDAS, N. et al. 1997

Bloco carnavalesco de 
frevo 107dB(A) a 117dB(A) ANDRADE, A. I. A. et al. 2002

Maracatu 107dB(A) a 119dB(A) ANDRADE, A. I. A. et al. 2002
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auditivos, uma vez que todos os músicos seriam beneficiados por um padrão específico de 

proteção auditiva. 

2.3.3. Outros fatores de conversão 

 O fator de conversão de 5dB é utilizado, entre outros países, no Brasil, Estados 

Unidos e Colombia. Já na Argentina, Venezuela, Uruguai; Canadá e México; França, 

Alemanha, Italia e muitos outros países da Europa, o fator de conversão utilizado é 3dB 

(Tabela 3) (LÜDERS; GONÇALVES, 2013). O tempo de exposição do trabalhador é 

reduzido com  menor exposição, diminuindo por consequência o fator de risco. 

Fonte: Próprio autor apud LÜDERS; GONÇALVES, 2013 

 No Reino Unido, a partir de 2008, os empregadores da área da música e das artes 

são obrigados a realizar o controle das emissões de ruído, sendo de sua responsabilidade 

jurídica monitorarem os níveis sonoros durante as apresentações e ensaios, e tomar as 

medidas cabíveis para controlar esses níveis. Nesse sentido, a Associação Britância de 

Orquestras, pretende montar um banco de dados para mapear os níveis de exposições 

sonoras em diferentes posições numa orquestra (REID; HOLLAND, 2008). 

 Segundo Wade (2010), órgãos do governo americano tem ciência do problema da 

perda de audição em músicos por exposição, o que inclui o Departamento do Trabalho dos 

Estados Unidos e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, além da Administração 

de Segurança e Saúde no Trabalho, sigla em inglês OSHA (Occupational Safety and 

Health Administration), do Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho ou NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health) e Agência de Proteção Ambiental 

EPA (Environmental Protection Agency).  

 Todos esses órgãos americanos reconhecem que os músicos correm o risco de se 

exporem a intensidades sonoras que podem danificar a audição, assim como, em outras 

ocupações perigosas tais como bombeiros, militares, trabalhadores da construção civil, 

Tabela 3 - Fator de conversão divergentes da NR15

Nivel de Pressão Sonora - NPS

85 dB(A) 88 dB(A) 91 dB(A) 94 dB(A) 97 dB(A) 100 dB(A) 103 dB(A)

8 horas 4 horas 2 horas 1 horas 30 minutos 15 minutos 7 minutos e 30 
segundos

Tempo máximo de exposição sem equipamento de proteção 
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mineiros e operários. A lei americana também possui 85dB(A) para a jornada de 8 horas 

diárias, no entanto a área da música costuma ser igualmente ignorada. 

 Para Morata & Zucki (2010), alguns países como Austrália, Suíça, Itália e Finlândia 

preocupam-se com os limites de exposição sonora ocupacional em atividades musicais ou 

na indústria do entretenimento, tanto para os músicos como para o público. Embora não 

se perceba muitas diferenças nas recomendações para a exposição à música e ao ruído 

intenso, pelo menos há sinalização de que os músicos podem perder a audição e, portanto 

devem tomar medidas de prevenção da perda auditiva.  

 A Suécia possui um controverso senso de entendimento sobre o assunto. Para os 

músicos, a intensidade Leq(A) para 8 horas diárias de exposição não deve ultrapassar 115 

dB(A) e, picos de mais de 140 dB(C). Para ouvintes, a intensidade Leq(A) máxima é de 

115 dB(A). Os valores máximos foram assim definidos partindo do pressuposto de que a 

música não é tão prejudicial quanto o ruído industrial (Idem) 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA  

3.1.Objetivo geral 

 Avaliar o Nível de Pressão Sonora (NPS) a que estão expostos músicos 

profissionais na cidade de Petrolina PE, de acordo com a função exercida (instrumento ou 

voz executados), levando em consideração a formação básica de uma banda de show 

composta por: baterista, guitarrista, baixista, tecladista e vocalista. 

3.2.Objetivos específicos 

• Analisar como o músico percebe sua atividade profissional na sociedade: 

representações, percepções e expectativas em suas atividades; 

• Diagnosticar a percepção dos músicos sobre o risco de perda auditiva em função de seu 

oficio; 

• Mensurar os Níveis de Pressão Sonora em ambiente indoor (fechado) de apresentação 

a que se expõem músicos profissionais em suas jornadas de trabalho; 

• Verificar se os músicos conhecem as alternativas para prevenção dos efeitos auditivos 

ocasionados pela exposição a altos níveis de pressão sonora; 

• Propor ações de prevenção e proteção auditiva nas atividades dos músicos participantes 

da pesquisa. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Caracterização do local de estudo 

 A coleta dos dados se deu em Petrolina - PE, que faz parte de um complexo de 

cidades no interior do nordeste brasileiro identificadas administrativamente por RIDE 

(Região Administrativa Integrada do Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro) 

abrangendo uma população de aproximadamente 700 mil habitantes.  

 O fluxo de trabalho na área musical está em constante expansão, com a atividades 

educacionais diversas, tais como bandas filarmônicas, fanfarras, escolas evangélicas de 

música e, recentemente em 2012, o Curso de Licenciatura em Música, no Instituto Federal 

do Sertão Pernambucano (IF Sertão - PE). 

 No âmbito da música profissional, casas noturnas, bares e restaurantes empregam 

“músicos da noite” em formações instrumentais das mais diversas, desde solos vocais 

acompanhados ao violão até formações mais completas contendo guitarra, baixo, bateria, 

percussão, teclados e vocais, bem como bandas “de estrada”, termo que define os artistas 

que trabalham fazendo shows dentro e fora da cidade, com  estruturas maiores de som e 

iluminação maiores.  

 Considerando o risco ocupacional e, afim de minimizar variáreis estranhas, a 

pesquisa foi realizada em local fixo indoor (ambiente fechado), com disposição de 

equipamentos conforme a Figura 4: 

Figura 4 - Disposição do equipamento no palco 

Fonte: Próprio autor, 2017 
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 O palco onde ocorreram os shows e aferições possui 6 metros de frente e 3 metros 

de profundidade. A descrição do equipamento usado no referido palco é a seguinte: 

• Monitores para voz: Caixas amplificadas para que o vocalista (cantor) ouça sua própria 

voz; 

• Amplificador para Contrabaixo: Caixa amplificada para que o contrabaixista ouça apenas 

seu contrabaixo;  

• Amplificador Teclado: Caixa amplificada para que o tecladista ouça apenas seu teclado; 

• Amplificador Guitarra: Caixa amplificada para que o guitarrista ouça apenas sua a 

guitarra. 

 Os monitores, amplificadores e microfones são ligados por sua vez a um mixer 

(misturador em inglês) ou mesa de som que distribui todos os instrumentos e voz no PA  

Direito e Esquerdo (Figura 5). PA (do inglês Public Address) ou “endereçado ao público”, 

são as caixas que, direcionadas à plateia, permitirá que todos os músicos sejam ouvidos 

de maneira uniforme. O PA é composto por duas caixas que distribuem as frequências 

entre caixas graves e caixas de médios e agudos. 

Figura 5 - Esquema de amplificação e distribuição  
 

 

Fonte: Proprio autor, 2017 
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4.2. Amostra  

  

 A amostragem da pesquisa foi não probabilística, por conveniência e aconteceu  nos 

meses de agosto e setembro de 2017. Participaram do estudo 43 indivíduos (Tabela 4), 

sendo descartados 2 por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. Foram realizadas 

2.460 medições com o dosímetro, considerando uma média de 60 medições por indivíduo, 

afim de avaliar a exposição ocupacional ao ruído sonoro. 

 Para analisar a influência do tipo de instrumento musical usado pelo participante e 

posição do mesmo no palco na exposição ao ruído, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis. 

O teste de Kruskal-Wallis é uma aferição não paramétrica usada para testar se um 

conjunto de amostras provêm da mesma distribuição. 

As hipótese a serem testadas são: 

H0: os grupos têm a mesma distribuição de valores (medianas iguais); 

H1: os grupos não têm a mesma distribuição de valores (medianas diferentes). 

Tabela 4 - Amostra dos participantes da pesquisa 

Fonte: Pesquisa direta do autor, 2017 

  Foi usado como critério de inclusão que o participante seja músico de atuação 

profissional, ou seja, que receba remuneração para desenvolvimento de sua atividade;  

maiores de 18 anos com mais de um ano de atuação, pertencentes a um dos cinco  

grupos de instrumentistas que compõem a formação básica de uma banda de show: 

baixista, guitarrista, baterista, tecladista e vocalista.   

 Como critério de exclusão: músicos que trabalham de forma esporádica e/ou não 

profissionais, menores de 18 anos, não pertencente ao grupos de interesse da pesquisa, 

estar de licença médica, por algum agravo à saúde ou que não quiseram fazer parte da 

pesquisa. 

Bateria/ Percussão Contrabaixo Guitarra Teclado Voz Amostra total 

10 8 9 5 9 41
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4.3.Caracterização dos grupos a serem estudados 

  

 O grupo escolhidos para a pesquisa corresponde a músicos profissionais que 

atuam há mais de um ano no mercado, maiores de 18 anos e executantes dos 

instrumentos/voz abaixo descritos na Quadro 3.  

Fonte: Pesquisa direta do autor, 2017 

 Descrever a natureza timbrística do instrumento do participante do estudo é 

necessária para avaliar se há efeito deste na qualidade/quantidade de exposição, bem 

como posição no palco onde serão feitas as aferições. 

 Este é o tipo mais comum de formação instrumental, desde as bandas de Rock que 

iniciaram o uso de instrumentos amplificados nos anos de 1960, excetuando o teclado que 

é um instrumento mais recente (Figura 6). 

Quadro 3 - Caracterização dos grupos

Instrumento Natureza Tipo de timbre 

Bateria/ Percussao Acústico e amplificado por 
microfone Grave, medio e agudo

Contrabaixo Amplificado Medio e Grave 

Guitarra Amplificado Médio e Agudo 

Teclado Eletrônico Grave, medio e agudo

Voz Acústico e amplificado por 
microfone

Variável de acordo com  o sexo 
do(a) vocalista
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Figura 6 - Disposição dos músicos no palco  

Fonte: Próprio autor, 2017 

  

 Baixistas e guitarristas ocupam as laterais, o tecladista na linha do baterista e os 

vocalistas sempre se posicionam à frente do palco.  

 Ocasionalmente, há mudança na posição dos músicos no palco, no entanto o 

baterista/percussionista sempre fica atrás, o que popularmente é conhecido na formação 

instrumental como “cozinha”, por servir de base rítmica para todo o grupo. Este termo 

também é usado nas orquestras sinfônicas e nas bandas de música, que também usam a 

percussão na última fila em situação de marcha. 

4.4. Avaliação de Exposição a Pressão Sonora 

 Para a avaliação ocupacional do ruído foi realizado um procedimento com 41 

medições em situação de show distribuídas entre 10 bateristas/percussionistas, 8 

contrabaixistas, 9 guitarristas, 5 tecladistas e 9 vocalistas diferentes, onde foi avaliado a 

exposição ocupacional ao ruído. 

 Para tal procedimento foi utilizado o dosímetro da marca Instrutherm®, modelo 

DOS-500 operando no circuito de ponderação “A”, circuito de resposta lenta (slow) e 
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escala de medição entre 70 a 140 dB(A), devidamente calibrado e posicionado a 0,15 m 

do pavilhão auricular do indivíduo, durante um período de 60 minutos durante seu 

trabalho. A medição não é invasiva, posto que o aparelho consta de um pequeno 

microfone cilíndrico (10 mm x 15 mm) fixado na gola da camisa, perto do ouvido. 

 A análise de sinais dos fenômenos físicos desenvolvidos nesta pesquisa são 

descritas através da Equação 1: 

  

Equação 1  
 

 Onde: Leq é o nível de pressão sonora equivalente, em dB(A); Li, é o nível de 

pressão sonora medido a cada instante i, em dB(A); e N é o número total de medições.  

Os dados do Dosímetro foram organizados em planilhas Apple Numbers Versão® 3.6.2. 

  
4.5. As representações sociais do músico profissional 

 Almejando obter o conhecimento das representações, percepções e expectativas 

dos músicos profissionais sobre suas profissões, foi identificada a Teoria das 

Representações Sociais como adequada para prover suporte teórico necessário ao 

presente estudo. Assim, foi possível desvelar e traduzir o que foi exposto pelos 

participantes da pesquisa, produzindo conhecimento sobre o universo psicossocial que 

envolve o trabalhador da música.  

 Esta teoria, baseada na perspectiva psicossociológica, aborda a produção dos 

saberes sociais e consiste numa teoria científica, na qual é possível estudar de forma 

sistemática o fenômeno das Representações Sociais, este último entendido, como um tipo 

específico de conhecimento não especializado e cotidiano que permite aos leigos fornecer 

significado a objetos, temas, situações que são importantes para eles. A Teoria das 

Representações Sociais, portanto, difere de Representação Social. A primeira é 

considerada uma teoria científica e a segunda, um fenômeno (DIAS, 2015). 

4.6. Questionários utilizados 

 Para a abordagem aos músicos selecionados foi adotado um formulário semi-

estruturado com  questões abertas e fechadas contendo dados de identificação, tipo de 
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instrumento tocado, tempo de atuação profissional (como musicista e/ou cantor), 

frequência de ensaios e apresentações, frequência de prática individual, possíveis queixas 

auditivas, antecedentes familiares com perda auditiva e cuidados com a audição.  

 Foram elaboradas questões referentes ao papel do profissional da música na 

sociedade, como ele se vê ante as questões relacionadas ao seu ofício (profissão, hobbie, 

diversão), sobre sua expectativas profissionais a longo prazo (qualificação, melhora 

técnica ou mesmo mudança de área de trabalho) e qualidade de vida. Para a interpretação 

destas informações a metodologia a ser usada será a Teoria das Representações Sociais. 

 Os formulários foram aplicados individualmente, am alguns dos casos no local onde 

ocorreram as leituras de risco ocupacional, através de formulários impressos e outras por 

meio  de formulários eletrônicos. Foi utilizada a plataforma Google Forms® para coleta de 

informações nas ocasiões em que o participante não se encontrava acessível. 

 Todos os participantes foram informados dos termos de sigilo contidos no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que tinham o direito de não participar da 

pesquisa ou mesmo encerrar sua participação a qualquer momento.  

4.7. Perfil do músico objeto da leitura  

 Os músicos, alvo desta prospecção, representou uma população de 41 indivíduos, 

adultos e maiores de 18 anos com um ano de atuação profissional, pertencentes a um dos 

cinco grupos de instrumentistas/vocalistas que compõem a formação básica de uma 

banda de show: Bateristas/percussionistas, Contrabaixistas, Guitarrista, Tecladistas e 

Vocalistas. 

  

4.8. Aspectos éticos  

 Esse estudo foi pautado pelos princípios éticos que envolvem pesquisas com seres 

humanos, regidos pela Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), na qual, incorpora os referenciais básicos da bioética: 

autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, visando 

garantir os direitos e deveres dos envolvidos (BRASIL, 2012). Este estudo foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa (CEDEP) da 

UNIVASF e para validar a pesquisa foi construído o TCLE onde constam as informações 

essenciais referentes à pesquisa. 
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 A pesquisa não atenta contra a integridade física, psíquica ou moral dos 

participantes, no entanto os possíveis riscos foram constrangimentos perante uma 

situação de testagem de pesquisa, onde alguma informação pessoal possa ser exposta, o 

que foi minimizado pela garantia da confidencialidade das informações e pelo anonimato 

de todos que participaram da pesquisa.  

 A pesquisa não propôs benefícios diretos aos participantes, no entanto foi 

esclarecido que  está entre os objetivo ampliar a literatura acerca dos riscos de natureza 

ocupacional em músicos a ser compartilhada através de produção de cartilhas e/ou 

palestras instrutivas como forma de divulgação dos resultados do estudo.  

 Para garantia de sigilo, a representação dos participantes no resultado se deu 

através da nomenclatura “Instrumento N”, onde “instrumento” é seu instrumento musical/

voz e “n” um número de referência dado à partir da ordem cronológica em que foi feita a 

dosimetria Leq (NPS) (Quadro 4). 

Fonte: Pesquisa direta do autor, 2017 

 Desta forma, quando houver referencia ao participante 5, o termo usado será 

Baterista/percussionista 5, preservando sua identidade e mantendo conhecimento de sua 

função profissional. 

Quadro 4 - Nomenclatura dos participantes
Participante Músico (Instrumento que 

executa)
n Leq (NPS) 

em dB
Data

1 Bateria/Percussão 1 111,43 18 de agosto de 2017
2 Bateria/Percussão 2 108,71 19 de agosto de 2017
3 Bateria/Percussão 3 109,78 19 de agosto de 2017
4 Bateria/Percussão 4 110,33 24 de agosto de 2017
5 Bateria/Percussão 5 109,27 25 de agosto de 2017
6 Bateria/Percussão 6 110,07 26 de agosto de 2017
7 Bateria/Percussão 7 110,75 26 de agosto de 2017
8 Bateria/Percussão 8 107,86 31 de agosto de 2017
9 Bateria/Percussão 9 110,21 1 de setembro de 2017

10 Bateria/Percussão 10 108,47 7 de setembro de 2017
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os dados desta etapa serão confrontados com aspectos da literatura representação 

sobre saúde na vida profissional dos participantes da pesquisa, relações de trabalho e 

representação social. Apontará ainda dados sobre saúde e legislação acerca de risco 

ocupacional.  

5.1. Caracterização da amostra 

 Da amostra dos 41 profissionais, 92,7% são do sexo masculino e 7,3% do sexo 

feminino, conforme demonstrado abaixo no Figura 7. Na população feminina apenas uma 

era instrumentista (contrabaixista), enquanto as demais eram vocalistas. A população 

masculina alternou entre instrumentistas e vocalistas, sendo 23,0% vocalistas e 

instrumentistas, 73,0%.   

Figura 7 - Quantitativo de participantes por sexo 

 Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 É expressiva a participação de homens no campo da música. Essa evidencia pouco 

se altera nos anos 2000: em 2003, eles representavam 87% (112.367) do grupo (129.418); 

em 2011, 85% (108.127), de um total de 127.972 ocupados que se declaravam músicos 

interpretes ou regentes, compositores, arranjadores e musicólogos. O discreto 

crescimento da participação das mulheres no período é traduzido em números e 

percentagens, com  oscilações. Não é possível assegurar, assim, que a participação das 

mulheres nesse campo artístico seja uma conquista perene, consolidada (SEGNINI, 

2014). 

 A média de idade da amostra é de 33,59 anos, sendo o Guitarrista 7 o mais velho 

(56 anos), e o mais jovem, o Vocalista 6  (18 anos). O Guitarrista 7, também é o músico 
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que atua há mais tempo como profissional (38 anos), e o Baterista/Percussionista 8, com  

28 anos de idade, o que iniciou seu ofício mais recentemente, há apenas um ano. A média 

de tempo em que atuam como profissional da amostra é de 15,93 anos. 

 Quanto à escolaridade, 4 participantes informaram ter apenas o ensino fundamental 

(9,8%), 12 ensino superior (29,3) e  25 ensino médio (61,0%) (Figura 8). 

Figura 8 - Escolaridade 

  

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Quase 70% da amostra não possui curso superior, reforçando o caráter prático, 

sem necessidade de graduação em universidade ou faculdade, para exercício da função. 

Este percentual está em consonância com  o texto da Lei  3.857 de 1960 que cria a OMB 

e que, em seu Capitulo II, Art. 28 discorre sobre as “condições para o exercício 

profissional”: 

Art. 28 É livre o exercício da profissão de músico, em todo o território nacional, 
observados o requisito da capacidade técnica e demais condições estipuladas em 
lei; 
f) aos músicos de qualquer gênero ou especialidade que estejam em atividade 
profissional devidamente comprovada, na data da publicação da presente lei; 
g) os músicos que forem aprovados em exame prestado perante banca 
examinadora, constituída de três especialistas, no mínimo, indicados pela Ordem e 
pelos sindicatos de músicos do local e nomeados pela autoridade competente do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (BRASIL, 1960) 

 Ainda de acordo com os estatutos da OMB, aprovados em junho de 1998, nos 

termos do Art.58 da Lei 9.649, de 27/05/98, ficam criadas duas categorias de músico, o 

chamado prático e o profissional (MENDONÇA, 2003). 

 Na prática, a OMB classifica de “músico profissional”, aquele que lê partitura e que, 

pra obter a identidade funcional faz uma prova de teoria musical. E classifica de “músico 
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prático”, o instrumentista ou cantor que não lê partitura mas, sabe executar um 

instrumento e que, para obter sua habilitação, faz uma prova apenas prática.  

 Para Mendonça (2003), a separação em “duas categorias”, conforme foi 

demonstrado, ratifica o elitismo, o modelo fechado e corporativista dessas entidades 

profissionais. Imagine, o show de gravação do DVD Yamandu Costa (gênio do violão 

erudito e popular) e Dominguinhos (sanfoneiro herdeiro do legado de Luiz Gonzaga) 

(BISCOITO FINO, 2007 ), não poder se realizar porque um dos dois músicos não está 3

inscrito na OMB, ou pior, porque um é “profissional” e o outro “prático”. 

 Em entrevista concedida a revista  Guitar Player, o cantor e compositor alagoano 4

Djavan à respeito de como consegue criar e passar os sofisticados arranjos musicais aos 

músicos de sua banda, este respondeu: 

“Se for preciso, vou até o instrumento e digo. Nunca deixo de usar uma idéia por 
não saber passa-la. Há mil maneiras de expressar isso. Quando faço os arranjos, 
uso meu instrumento e a voz. Nunca deixo de fazer o que quero por não ter 
aprendido ler ou escrever (partitura)”  

 No presente estudo, 37 (90,2%) participantes, informaram terem aprendido música 

“sozinhos”, enquanto 2 (4,9%) frequentaram escola, enquanto outros 2 (4,9%) aprenderam 

com a família (Figura 9), oferecendo assim mais um reforço à natureza prática do 

exercício musical. 

Figura 9 - Como aprendeu música  

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Ao citar como exemplo, o aprendizado do violão, a revolução tecnológica e o 

advento da internet explica como é possível aprender música contemporaneamente, 

 disponível em http://www.biscoitofino.com.br/produto/yamandu-dominguinhos/ 3

 Guitar Player, ano 1, nº 11, novembro de 1996, p. 45/46.4

http://www.biscoitofino.com.br/produto/yamandu-dominguinhos/


�52
bastando acessar os inúmeros sites de vídeo-aula gratuitos para instrumentos, ou mesmo, 

“baixando” um aplicativo para smartphones, para ser norteado nas posições dos acordes e 

dedilhado no instrumento.  

 No entanto, ao verificar a média etária de 33 anos para a amostra da pesquisa, 

também é possível propor, que uma parte destes autodidatas teriam aprendido música 

ainda por meio das antigas “revistinhas” ou songbooks. Estas publicações, adquiridas em 

bancas de revista, se tratavam de impressos que continham acordes e cifras. Algumas 

delas eram temáticas com artistas específicos ou movimentos, tais como “as dez melhores  

musicas de Djavan” ou “sucessos sertanejos”. Desta forma, bastava ter um violão em 

casa, tempo e disponibilidade para praticar. 

 Sobre o compositor alagoano supra citado, seu site oficial  aponta o caráter 5

autodidata e as “revistinhas”:  

Nascido em 27 de janeiro de 1949, em família pobre, aprende violão sozinho nas 
deficientes cifras de revistas do jornaleiro.  Aos 18, já anima bailes da cidade com o 
conjunto Luz, Som, Dimensão (LSD). Não demora a ter certeza: precisa compor. 

5.2. Vida profissional e representação institucional  

 A vida da noite se evidencia nessa profissão. Durante o período de coleta com 

dosimetria, as aferições começaram mais cedo as 21 horas e 12 minutos e mais tarde as 3 

horas e 3 minutos. Sobre a quantidade de apresentações por semana, o estudo aponta 

que 14,6%, realizam apenas um show por semana; 19,5%, dois shows; 48,8%, três 

shows; 12,2%, quatro shows e 4,9% dos profissionais realizam mais de cinco shows para 

o mesmo período (Figura 10). O estudo aponta que 85,4% dos músicos da amostra, estão 

em atividade ao menos duas vezes na semana, e 65,9% destes profissionais, fazem três 

ou mais apresentações por semana. 

 Disponível em http://www.djavan.com.br/site/bio5

http://www.djavan.com.br/site/bio
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Figura 10 - Quantitativo de shows semanais  

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Sobre o tempo médio de cada apresentação, apenas 4,9%, fazem show com uma 

hora de duração; 22,0%, com duas horas; 70,7%, com três horas e apenas um profissional 

afirmou que faz shows com mais de quatro horas de duração (Figura 11). Do total da 

amostra, 92,7% dos músicos consultados fazem apresentações que duram entre duas e 

três horas. 

Figura 11 - Duração de um show 

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Quando questionados se viver de música era a única forma de sustento, 46,3% da 

amostra, afirmaram que SIM; e 53,7% responderam que NÃO (Figura 12). 
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Figura 12 - Se viver de música é seu único meio de sustento 

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 O gráfico abaixo aponta a linha remuneração média mensal informada pelos 

participantes do estudo, concluindo que a maioria, 73,2% dos profissionais, informaram 

receber entre 1 e 3 salários mínimos; 22%, abaixo de um salário mínimo e, 4,9% da 

amostra informaram receber média entre 4 e 7 salários mínimos (Figura 13). 

Figura 13 - Remuneração média mensal 

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Na faixa de remuneração que vai de 1 a 3 salários mínimos, 60% dos profissionais 

participantes do estudo fazem 3 shows por semana. 

 Destaco ainda alguns comentários e argumentações dos profissionais da amostra 

quando perguntados se o valor recebido como cachê por apresentação remunera 

dignamente a atividade realizada. Neste sentido, o Tecladista 5, com  40 anos de idade,  

21  anos de carreira profissional e se apresenta três vezes por semana, em shows de três 

horas de duração, mencionou que os valores pagos estão desatualizados: 



�55

“Não! Infelizmente ao longo dos anos além de uma total depreciação dos valores 
dos cachês, não, não há respeito nem remuneração equivalente ao investimento 
feito para o sucesso profissional!” 

  
 Sobre o mesmo tema, o Guitarrista 2, de 26 anos de idade, 8 anos como músico 

profissional, faz quatro shows semanais com três horas de duração, comenta sobre os 

riscos da profissão, tanto físicos quanto psíquicos: 

“Salário mensal de R$ 3000, é muito pouco, levando em consideração a 
quantidade de shows e o risco que se corre antes (viagens) e durante os shows 
(exposição a ruídos, choques elétricos e principalmente o ‘desregulamente' do 
sono).” 

 Para o Tecladista 3, de 28 anos e atuando há 20 anos como profissional “…os 

contratantes imaginam que é só chegar e tocar, Não pensam, que temos trabalho de ouvir, 

ensaiar musicas,  manutenção de instrumentos... ” Sobre o tema de “música instantânea”, 

Adenot (2008) lembra, parece-nos, pois, que a vocação artística é o ideal-tipo e a 

representação social mais bem partilhada, antes de ser aquilo que uma vocação deve ser, 

pois a inserção do artista no seio da sociedade contemporânea resulta da evidência de 

uma outra problemática mais complexa que a da vocação, no imaginário coletivo.  

 Para alguns freelancers, o problema está na manutenção do acordo entre 

empregado e empregador. Há casas de shows e bares que adotam a pratica do couvert 

artístico, espécie de taxa para “pagamento” da música ao vivo. No entanto, não há como o 

profissional da música fiscalizar quanto é arrecadado e se o montante é repassado para o 

músico como acordado. Para tornar mais transparente esta relação, o governo do estado 

de Pernambuco instituiu a regulamentação do couvert artístico com a Lei nº 15.842, de 17 

de Junho de 2016 que regulamenta a prática. Assim, atento ao artigo 1º e 2º do referido 

texto para reflexão: 

Art. 1º Os bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares 
situados no Estado de Pernambuco deverão disponibilizar informações sobre a 
oferta e cobrança de couvert artístico em local de ampla visibilidade. 

  
Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por couvert artístico a 

taxa preestabelecida a ser paga pelo cliente a título de uso de música, show ou 
apresentações ao vivo de qualquer natureza cultural ou artística. 
  

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais do tipo restaurante, lanchonete, 
bares e congêneres poderão cobrar a taxa de couvert artístico desde que: 
  

I - ofereçam música ao vivo, pelo menos durante parte do período em que 
o cliente estiver no estabelecimento. 
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II - façam constar do cardápio, com destaque, informação sobre a 

cobrança da taxa de couvert artístico, incluindo o valor cobrado e os dias e horários 
das apresentações, quando haverá a referida cobrança; e 
  

III - afixem em local de visível acesso ao consumidor a descrição clara do 
preço a ser pago a mais pelo serviço, bem como, o percentual, dos valores 
arrecadados, que será repassado para o artista, seja, dupla, banda, grupo ou 
apresentação individual (PERNAMBUCO, 2016) 
  

 É muito provável que os músicos que mantém este tipo de relação com as casas de 

show e bares onde desenvolvem suas atividade, tenham sim, conhecimento da lei. No 

entanto, segundo leitura do Art. 2, Inciso III, talvez escape ao seu conhecimento ou 

interpretação que, o que deve ser repassado ao profissional é um percentual, e não o 

valor arrecadado na íntegra. Há no mínimo uma discussão a ser iniciada com a 

interpretação do referido texto. 

 Isso justifica a indignação do Vocalista 2 de 40 anos de idade e 22 de profissão 

quando perguntado se a remuneração que ele recebe é justa. Ele faz três apresentações 

semanais de três horas cada uma delas e afirma “[…] Não…os covers artísticos nunca são 

repassados para nós músicos. E os mesmos servem como outro meio de ganho para o 

contratante (o covert) […]”, ou seja, de acordo com o profissional além do contratante não 

“repassar” o valor devido, ainda usa a prática da taxa para servir de renda extra.  

 O governo pernambucano ainda garante nos artigos 5º e 6º da mesma lei punições 

e fiscalização, segundo o texto: 

Art. 5º As infrações às normas desta Lei ficam sujeitas às sanções 
administrativas previstas e regulamentadas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, e às sanções civis, penais e definidas em 
normas específicas, conforme o caso. 
  

Art. 6º A fiscalização do disposto nesta Lei será realizada pelos órgãos 
públicos nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais serão responsáveis pela 
aplicação das sanções decorrentes de infrações às normas nela contidas, 
mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa.(PERNAMBUCO, 
2016) 

  

 Mesmo com lei especifica no estado de Pernambuco,a fiscalização do trabalho do 

músico profissional está a cargo de uma organização bem mais antiga, sobre este assunto 

o Capitulo V, artigos 54 e 55 da lei que cria a OMB discorrem sobre a “fiscalização do 

trabalho”:  

Art. 54. Para os efeitos da execução e, conseqüentemente, da fiscalização do 
trabalho dos músicos, os empregadores são obrigados:
a) a manter afixado, em lugar visível, no local de trabalho, quadro discriminativo 

do horário dos músicos em serviço;
b) a possuir livro de registro de empregados destinado às anotações relativas à 

identidade, inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, número da carteira 
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profissional, data de admissão e saída, condições de trabalho, férias e 
obrigações da lei de acidentes do trabalho, nacionalização, além de outras 
estipuladas em lei.

Art. 55. A fiscalização do trabalho dos músicos, ressalvada a competência privativa 
da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional, compete, no 
Distrito Federal, ao Departamento Nacional do Trabalho, e, nos Estados e 
Territórios, às respectivas Delegacias Regionais, obedecidas as normas fixadas 
pelos artigos 626 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. (BRASIL, 
1960) 

 Ou seja, fiscalização para quem está contratado em consonância com a CLT, 

proposta legal que exclui o trabalhador freelancer. 

 O relato do Tecladista 1, de 38 anos de idade e 20 anos de atuação profissional, 

menciona a defasagem da remuneração, mas também pontua a ausência de organização 

por parte da própria classe: “acho que o cachê está bem defasado,  acredito que o fato 

dos músicos serem pouco organizados, sem sindicato, sem nada que ajude a regularizar, 

inclusive a OMB”. 

 A ausência de representatividade e organização é mencionada em outros estudos, 

Mendonça (2003), descreve que há uma crise de legitimidade da Ordem dos Músicos do 

Brasil, enquanto instituição que defende e valoriza os músicos, pois há muito tempo, 

segundo o autor, essa entidade perdeu tal finalidade ao afastar-se dos interesses que 

embasaram a sua criação, o que não tem passado despercebido pelos grupos de 

músicos, em toda a sua diversidade, através da criação de diversas associações culturais 

e musicais em todo o Brasil voltadas para essa problemática. 

 O Artigo 16 da referida lei que obriga a filiação dos músicos à instituição para 

exercer a profissão ou simplesmente executar qualquer instrumento musical tem sido alvo 

de inúmeros questionamentos feitos atualmente pelos músicos, advogados, juízes, 

parlamentares e produtores culturais. Estes questionamentos incluem desde denúncias de 

abuso de autoridade, a ausência de eleições e acúmulo de cargos por parte do presidente 

nacional da instituição, no cargo desde 1968. Essas práticas sociais têm resultado em 

liminares, mandados de segurança e ações populares (idem). Abaixo, texto da Lei: 

 Art. 16. Os músicos só poderão exercer a profissão depois de regularmente 
registrados no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura e no 
Conselho Regional dos Músicos sob cuja jurisdição estiver compreendido o local 
de sua atividade.  

 É nesse contexto que a partir do ano 2000, surgiram movimentos e ações judiciais 

contrários à OMB; nomes como os das orquestras sinfônicas de São Paulo, Bahia e 

Curitiba, bem como dos maestros Júlio Medaglia e Osmar Barutti (do Sexteto Jô Onze e 

Meia), Lobão, Fred Zero Quatro, Itamar Assunção, Ivan Lins Pato Fu, Pedro Camargo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art626
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Mariano, Arrigo Barnabé, Tetê Espindola, Oswadinho da Cuíca, Nação Zumbi, entre 

outros, que engrossaram as fileiras dos insatisfeitos ao exercerem a profissão no Brasil 

(Mendonça, 2003).  

 No ano de 2000, a questão chegou ao Congresso Nacional. Através do Projeto de 

Lei nº 03725, a Deputada Federal paranaense Rosinha (PT) propunha o fim da OMB. Em 

um trecho do referido projeto a Deputada chegou a comparar a Ordem dos Músicos do 

Brasil à Máfia. 

Uma vez que, para trabalhar, o músico é coagido a pagar o valor arbitrado pela 
entidade...entretanto, a OMB leva vantagem sobre a Máfia porque age com 
amparo legal e ainda goza de imunidade sobre sua renda, estimada em dois 
milhões de reais por ano” (ROSINHA, 2.000, p. 23). 

 Todavia, em agosto de 2001, durante a votação do Projeto de Lei na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público - aconteceu o que os músicos favoráveis à 

extinção temiam, - manobras políticas estancaram o processo e propostas de 

reformulação estão engavetadas, como relata Mendonça (2003). 

 A lei que criou a Ordem precisa de revisão e atualização, dada a infinidade de 

avanços na área da produção tecnológico-musical. De acordo com Requião (2008), em 

um estudo com músicos de casas de shows, as nove categorias de classificação 

propostas pela OMB em seu artigo 29 não dão conta da diversidade de funções nem do 

perfil profissional do “músico pratico” e profissional que, ao exercer múltiplas funções em 

sua atividade laboral, dificilmente se enquadrará em uma ou outra categoria apenas.  

  

5.3. Viver de tocar  

 Requião (2008), ressalta que, atualmente, a informalidade é a forma mais comum 

no exercício da profissão de músico, tanto na forma assalariada como autônoma e que, 

em muitos casos, o músico realiza também atividade profissional em outras áreas. 

 Na amostra deste estudo mais da metade (53,7%), desenvolvem outras atividades 

além  da música. O Guitarrista 6, com 38 anos de idade e que trabalha com música há 20 

anos, argumenta sobre viver apenas de música:  

Não. O que se paga por aqui é muito pouco. Se fizermos uma relação entre o que 
levamos para tocar  (equipamentos e mão de obra), o valor recebido é baixo e está 
muito defasado há anos. Além de músico, tenho uma renda referente ao cargo de 
síndico do condomínio em que resido. 

  O mundo das mercadorias vivencia constantes tensões entre o fazer artístico 

criativo e a compra e venda do seu trabalho, seja sob a forma do assalariamento ou do 
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trabalho intermitente, financiado, sobretudo por cachês e editais. O crescimento da 

industria cultural, durante todo o século XX, possibilitou a expansão da arte na forma 

mercadoria e provocou mudanças no trabalho artístico (SEGNINI,2014).  

 O Estado representa a principal instituição no financiamento das atividades 

artísticas no país. Nos últimos vinte anos foi crescente a participação das grandes 

empresas nesse financiamento, incentivado pelas próprias políticas públicas. As 

mudanças que engendraram o fortalecimento das políticas neoliberais no período tem 

dupla origem: a primeira se encontra na multiplicação das formas de gestão da função 

publica por meio de instituições privadas, fundações, organizações não governamentais e 

organizações sociais (BRESSER-PEREIRA, 1997); a segunda, o crescente financiamento 

com base na renuncia fiscal (MinC, 2009). 

 As orquestras sinfônicas, pouco a pouco e não sem conflitos, foram transformadas, 

por meio da ação do próprio Estado, em fundações e organizações sociais, capazes de 

captar recursos privados para o desenvolvimento de seus programas artísticos. Nesse 

processo, algumas orquestras foram fechadas e outras reestruturadas. 

 Recentemente, a orquestra sinfônica brasileira, uma das instituições musicais mais 

tradicionais do país esteve em crise. Com sete meses de salários atrasados, a instituição 

de 76 anos de idade esteve perto de fechar as portas (Disponível em: http://g1.globo.com/

rio-de-janeiro/noticia/2016/09/em-crise-orquestra-sinfonica-brasileira-cancela-

apresentacoes.html, acesso em 30 de setembro de 2017). Mesma sorte para sair da crise 

não teve a banda sinfônica do estado de São Paulo que em um ano e meio teve o 

encolhimento de 80 para 65 músicos e posterior fechamento em abril de 2017. Mesmo 

após campanhas e protestos am favor do grupo que tem quase 30 anos de atividade, a 

secretaria de cultura do estado foi enfática:   

A banda não deixou de existir, ela só não está contratada pelo estado. Na medida 
que a gente conseguir algum recurso extra, a gente volta a tentar chamar a banda. 
É uma questão de gestão cultural muito difícil. Mas é função da gente fazer o 
melhor possível com que a gente tem”, afirmou o Secretario José Roberto Sadek 
(Banda Sinfônica do Estado de SP demite músicos e vai encerrar atividades 
Músicos se reuniram com sindicato para discutir o caso; secretaria Estadual de 
Cultura diz não ter recursos para pagar os profissionais. (PORTAL G1 SÃO PAULO 
disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/banda-sinfonica-do-estado-
de-sp-demite-musicos-e-vai-encerrar-atividades.ghtml, acesso em 30 de setembro 
de 2017). 

 A secretaria da Cultura diz que o gasto com salários dos músicos da Banda 

Sinfônica é de R$ 7 milhões e que este dinheiro garante a manutenção de 140 polos e 15 

mil vagas do projeto Guri, que dá aulas de graça de iniciação musical para 53 mil crianças 

e jovens no estado. Sobre este aspecto o regente Marcos Sadao Shirakawa, se disse 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/09/em-crise-orquestra-sinfonica-brasileira-cancela-apresentacoes.html
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/banda-sinfonica-do-estado-de-sp-demite-musicos-e-vai-encerrar-atividades.ghtml
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muito triste com a decisão. “São os músicos que perdem, são os compositores que 

perdem, o público que perde e os jovens que sonham em chegar na banda 

perdem” (PORTAL G1 SÃO PAULO, 2017). 

 Se por um lado, há investimento em formação inicial musical e por outro, fecha-se 

os “futuros postos de trabalho” (bandas e orquestra profissionais), a interpretação desta 

lógica gera pelo menos um contra censo. Pichoneri (2006), que esteve no cotidiano da 

Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo pelo período de dois anos, 

colhendo informações sobre música e mercado do trabalho afirma: “músicos não são 

apenas artistas, mas também trabalhadores; são artistas-trabalhadores”. Bortz (2008), 

refere que “é só por uma convenção que algumas atividades são chamadas de trabalho, 

devendo adequar-se a tarefas precisas e possuindo valor de troca.” 

 A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), disponível no endereço virtual do 

Ministério do Trabalho e do Emprego (disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/. Acesso 

em 4 de Outubro de 2017), contempla os profissionais que constituem o mercado de 

trabalho dos Profissionais dos Espetáculos e das Artes, incluindo Produtores de 

Espetáculos, Diretores de Espetáculos e Afins, Cenógrafos, Atores, Artistas de Dança 

(exceto Popular), Músicos Compositores, Arranjadores, Regentes e Musicólogos, Músicos 

Intérpretes (SEGNINI, 2007).  

 Em análise, Segnini (2007) comenta que ainda é pequena a participação dos 

Profissionais dos Espetáculos e das Artes, no total dos ocupados no Brasil: dos quase 83 

milhões de ocupados, somente 215.000 (0,26%) inscrevem-se neste grupo ocupacional; 

entre eles, 7.039 (3,3%) são artistas da dança e 110.709 (51,6%), músicos.  

 A análise dos números acima indica que, o trabalho estável ou formal com acesso a 

seguridade e outros benefícios, é a realidade de uma parcela muito pequena de músicos e 

bailarinos no pais, levando em consideração o total de profissionais atuantes. 

5.4. O artista por ele mesmo 

 Segundo Requião (2008), o desenvolvimento do mercado profissional do músico 

ocorreu devido à invenção da escrita musical e o desenvolvimento da leitura e da literatura 

musicais; a conquista da impressão musical e o estabelecimento de um mercado editorial 

para a música; o advento da gravação e o desenvolvimento da música digital, ou seja a 

partir do momento em que havia um produto.  

 Haver produto, segundo parágrafo anterior, significa demonstrar a sociedade que 

existe algo palpável, por exemplo: se um cantor usa sua voz apenas para cantar, ele o faz 

http://www.mtecbo.gov.br/
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de forma subjetiva; no entanto se vai a uma produtora e grava um disco, sua voz passa a 

ser um produto para o mercado. 

 A visão de como a sociedade vê o trabalho das artes também se encontra em como 

o próprio artista se vê, no geral com prazer no que faz, mas, reconhecendo ser 

desvalorizado sem ao certo entender por quê. Para Adenot (2008) essa representação não 

deixa de ter efeito na percepção dos músicos, já que a música e a arte têm geralmente um 

estatuto particular no seio da sociedade e são marcadamente caracterizadas por sua 

improdutividade. Ora, da improdutividade à inutilidade, existe apenas um passo: então, 

atrás do músico surge o saltimbanco, atrás do artista o desempregado ocioso e é por essa 

razão que os pais preferem sempre a universidade ou as boas faculdades à escola de 

música ou ao conservatório. O olhar social é profundamente ambivalente e apenas o 

sucesso poderá levar o músico a passar de um lado para o outro da barreira social.  

 O Vocalista 4 ,de 28 anos de idade e 10 anos de profissão, fala sobre seu oficio no 

entanto, chama atenção sobre como é visto: 

Minha profissão é maravilhosa por nos dar a oportunidade de mostrar a nossa art 
porém um pouco desvalorizada pelas autoridades e discriminadas por algumas 
pessoas que não enxergam isso como uma profissão digna. Gosto dela porque, 
alem de mostrar a nossa art gosto também do reconhecimento das pessoas que 
vão aos shows para curtir o nosso som , infelizmente A desvalorização financeira e 
o preconceito de alguns e sim, meu filho Com certeza seria músico, mesmo 
sabendo das dificuldades mas quando se é bom no que faz o retorno vem 
independente da profissão 

 A opinião mais generalizada da amostra sobre gostar do que faz se reflete no 

Figura 14, onde 85,4% dos profissionais afirmaram que gostam do que fazem e trabalhar 

na música é algo bom. Outros 7,3%, não responderam; e apenas 7,3% acham ruim sua 

atividade com  música. 
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Figura 14 - O que acha da profissão de músico  

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 O Contrabaixista 5, com 30 anos e há 15 trabalhando com música, reafirma seu 

gosto pelo ofício mas, olha pra dentro da própria classe de forma critica:  

“Desvalorizada, desacredita e não levada a sério até por parte dos próprios 
músicos, somos uma classe desunida e não lutamos por melhoria. Gosto de  
estar com as pessoas, muitas pessoas. Gosto de gente. O que não acho legal é a 
desvalorização e desunião. Músico tem mania de falar mal do outro.” 

 O Vocalista 5, de 51 anos de idade e 33 de profissão afirma, que no passado a 

profissão foi melhor mas, também se queixa da desvalorização: 

“Uma profissão muito difícil de exercer por conta da desvalorização imposta pela 
sociedade. Em outros tempos já foi mais difícil mas hoje um dos principais são a 
falta de ética profissional e união na classe. Gosto pelo poder de proporcionar 
alegria, diversão e prazer as pessoas isso não tem preço. Não gosto do  fato de 
não ser valorizado pelos órgãos públicos e desrespeitado por pessoas que também 
não valorizam o nosso trabalho na hora de um contrato.” 

 É enfática a necessidade de valorização por parte da sociedade, não sendo o 

aspecto financeiro o único ponto de convergência entre as opiniões coletadas. Sobre isso, 

Menger (2005) nos alerta para o fato de que a análise de uma ocupação no interior do 

universo artístico exige que variados aspectos que parecem ser inerentes a esse 

trabalhador, sejam levados em conta; talento, reconhecimento do mérito individual, 

consideração e prestígio social e, até mesmo o amor pelo que fazem podem ser alguns 

desses aspectos. Essas vantagens não monetárias não são pura ficção e designam uma 

composição particular de motivações na vida do artista (MENGER, 2005). 

 O a Figura 15, corrobora com o parágrafo anterior, sobre a necessidade de 

reconhecimento como profissional ser fator importante, tanto quanto o financeiro. Quando 
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perguntados “o que não gostam na sua profissão”, 24,4% dos profissionais responderam 

que a questão de respeito em forma de desvalorização; o mesmo percentual, 24,4% 

destes músicos, responderam o mesmo da remuneração; 9.8% não responderam e 

apenas 2,4% respondeu ser a carga horária. 

Figura 15 - O que não gosta em sua profissão  

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 No entanto, a maioria neste quesito, 39,0% dos músicos que foi agrupada na 

categoria “outros”, tinham motivos dos mais distintos pra não gostarem de seu oficio. O 

Baterista/Percussionista 2, de 38 anos afirmou, por exemplo, “não gosto das falsidades da 

banda”, apontando aqui um olhar de dentro pra fora da própria classe em seu ambiente de 

trabalho: a banda. Outro instrumentista, o Baterista/Percussionista 7, de 36 anos, afirma 

no mesmo sentido: “Não gosto da falta de ética entre a classe de músicos”. O Baterista/

Percussionista 5 (39 anos) e o Tecladista 4 (36 anos), afirmaram não gostarem do 

repertório. 

 Compreender como cada um percebe a profissão individualmente é fundamental 

para traçar um perfil geral sobre expectativas acerca do oficio, inclusive a projeção feita 

em gerações futuras. Moscovici (2003, p. 41) afirma: 

“Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. 
Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se atraem e 
se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto 
velhas morrem” (MOSCOVICI, 2003). 

 Quando questionados se estimularia seu filho, amigo ou qualquer outro a seguir a 

profissão de músico, o Baterista/Percussionista 9, de 28 anos de idade e 12 atuando como 

instrumentista, afirma que “Sim, mas com melhor qualificação musical”, ou seja, com 
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melhor qualidade na formação musical, contrariando Castel (1998). Sobre esta questão, 

apesar de reconhecerem como desvalorizados, 21 profissionais, (51,2%) afirmaram que 

estimularia outra pessoa a seguir na carreira; 17 (41,5%) não o fariam; 2 (4,9%) não 

responderam e 1 participante da pesquisa, (2,4%), respondeu “talvez”, segundo o que 

pode ser percebido no Figura 16. 

Figura 16 - Se incentivaria outra pessoa a seguir carreira como músico  

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Amargura de uns e otimismo de outros, o estudo aponta para variáveis que se 

sustentam a partir da literatura exposta. Não se trata apenas da remuneração, mas da 

valorização dada pela sociedade ao ofício desempenhado por este artista-trabalhador. No 

inconsciente coletivo, menciona Adenot (2008), a atividade musical não constitui uma 

profissão no sentido integral: o músico permanece um ser social à parte, fora das normas 

e das convenções. Afinal, ele não diz “tocar ” ao invés de “trabalhar”?  6

 A ausência de entidades de representação de classe, bem como a crise 

institucional de seu órgão maior, a OMB, se faz presente nos relatos da pesquisa. Como 

mencionado anteriormente a “classe não é unida”, enquanto que associações, sindicatos 

ou mesmo ONGs são escassas e vistas com desconfiança.  

 Os dados apontaram que os profissionais “músicos da noite” garantem seu sustento 

com duas ou três atividades por semana com renda variando entre um e três salários 

mínimos, além de terem um segundo emprego. 

 De acordo com os dados coletados por Segnini (2014), à partir de bases do 

Ministério da Cultura (MinC), do período de 1996 a 2006, é crescente e constante a 

 A autora faz referencia a “tocar”: em francês, o verbo “jouer” significa tocar, jogar, brincar. Em inglês, o verbo “to play” 6

que possui o mesmo significado. A pergunta formulada pelo texto remeteria a essa tripla significação do verbo que está 
traduzido por “tocar”, em função do contexto.
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captação dos recursos por meio da política de renuncia  fiscal. A soma da captação por 

mecenato no período é de R$ 4,2 bilhões. Exemplo significativo é encontrado no campo 

da música, no qual o valor captado, de R$ 20,3 milhões, em 1996, cresceu para R$ 78,6 

milhões, em 2006 – considerando somente a Lei Rouanet, de âmbito federal (MinC, 2009, 

pp. 182 e 185).  

 O estudo de Segnini (2014), mostra que a organização enquanto entidade e 

elaboração de projetos consistentes na área da cultura é um outro passo a ser seguido, no 

entanto é dado por uma minoria e com diferenças consideráveis entre as regiões do país. 

Atualmente, 80% dos projetos culturais apoiados pela Lei Rouanet se concentram na 

Região Sudeste. Em seguida, vem a Região Sul, com 11% dos recursos captados. A 

Região Nordeste capta 5,5%. A Centro-Oeste, 2,6%. O Norte fica com apenas 0,8% dos 

recursos captados (PORTAL BRASIL, 2017). 

 Para a temporada 2016/2017, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco - FUNDARPE, disponibilizou o montante de R$ 4.550.000,00 (Quatro milhões 

e quinhentos e cinquenta mil reais) para projetos apenas na área de música, pelo Fundo 

Pernambucano de Incentivo à Cultura – FUNCULTURA. No entanto, músicos reclamam 

que a pior parte dos projetos aprovados se concentram na região metropolitana da capital 

Recife (CULTURA PE, 2016).  

 Sobre o assunto, o Guitarrista 6 pontua com decepção: “deixei de submeter 

projetos para o governo do estado porque todos os que ganham são da capital (…), numa 

referencia a estar distante de Recife,  e ainda tem a questão política”. “Questão política” foi 

referência que fez aos projetos serem escolhidos por “apadrinhamento” ou por 

pertencerem a grandes produtoras, que por sua vez tem parcela de lucro na aprovação de 

tais propostas. Diante da fragilização do trabalho desses profissionais, não deixa de ser 

contraditório o prestígio e a relevância cultural que lhes são atribuídos, frequentemente 

sob o influxo de fortes ventos políticos e/ou partidários (SEGNINI, 2014). 

5.5. Música e saúde 

 Se por um lado o êxtase do palco produz a aura de magia (ADENOT, 2008) que faz 

o artista transcender, por outro, a medida que envelhece, o corpo cobra seu preço das 

noites não dormidas, do excesso de exposição ao som, a luz e outros efeitos de ordem 

ergonômica e psicológica. 
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 Todavia, tantas exigências relacionadas à formação e manutenção desta atividade 

laboral acarretam efeitos a sua qualidade de vida. Para Cella (1994), a qualidade de vida é 

um conceito multidimensional e subjetivo. Os aspectos multidimensionais incluem 

elementos do bem-estar social, psíquico e físico. Logo, relações entre os indivíduos e o 

ambiente onde os mesmos se encontram podem influenciar e interferir na qualidade de 

vida.  

 Com as atividades predominantemente noturnas, reclamações sobre o sono 

irregular foram relatadas pelo Guitarrista 2, de 26 anos e o Vocalista 3, de 33 anos. Dormir 

é tão importante para manter a saúde, quanto ter uma alimentação saudável (ANACLETO,  

LOUZADA; PEREIRA, 2011) e a que a sua ausência pode ser fonte de estresse em 

trabalhadores(CARDOSO et al., 2009).  

 Dizer que músico “é bicho da noite”, é jargão popular nessa classe de profissionais 

que trabalha quase que exclusivamente neste turno. No entanto, não são apenas os 

problemas de desordem do sono que afligem este profissional, Alvarenga (2013) relata 

após estudo com  a Orquestra Sinfônica do Amazonas (OSA) que tendinite é umas dos 

tipos de patologia muito comuns na profissão. O que se vê é que o trabalho dos músicos 

possui riscos para o corpo, que se não for preparado para este impacto (como pela prática 

de alongamento), pode ocasionar doenças e levar ao afastamento do trabalhador. A dor 

parece fazer parte do trabalho dos músicos de orquestra.  

 Dejours (2009a), escreve que o sofrimento tem início quando o rearranjo da 

organização do trabalho torna-se impossibilitado, havendo um bloqueio da relação do 

trabalhador com a organização do trabalho. “A energia pulsional que não acha descarga 

no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico, ocasionando um sentimento de 

desprazer e tensão” (DEJOURS, 2009a, p.29). É possível perceber insatisfação e 

impossibilidade de melhorar a condição do trabalho, o que por consequência pode gerar 

doença. Assim, como foi comentado antes com relação a remuneração digna, o Guitarrista 

7, de 56 anos de idade e 38 atuando como profissional, relata que “não gosta dos 

mercenários, donos de banda”; numa reação que expressa sua indignação pela 

exploração do seu trabalho. O referido músico relata fazer 4 shows por semana de três 

horas cada.  

 O pensamento acerca da saúde do trabalhador da música possui apenas 

discussões recentes, uma vez que o glamour da profissão de certa forma encobre os 

riscos e distrai o músico quanto a esses cuidados. O II Congresso Internacional de 

Medicina para Músicos, ocorrido em setembro de 2005 na Espanha, preocupou-se em 

afirmar que os músicos são profissionais com grande risco de adoecimento ocupacional, 
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enfatizando ainda, que há uma falta de conscientização da classe sobre este risco, além 

de pouca procura por informações que possam preservar e gerenciar as condições de 

trabalho destes profissionais (LÜDERS & GONÇALVES, 2013). 

 Embora avanços tenham ocorrido, o trabalho preventivo e de manutenção da saúde 

ainda está longe de ser o ideal. O que se percebe é que, assim como em muitas outras 

patologias, os músicos só procuram atendimento após a ocorrência de sintomas que o 

alertem para um possível adoecimento (COSTA, 2005). 

 No geral a auto-exigência e medo de perda do posto de trabalho faz com que o 

cuidado com a saúde seja posto em segundo plano. Voltando a Alvarenga (2013), e sua 

pesquisa na OSA, menciona haver algo repetitivo no discurso de que, músico não pode se 

acomodar, tem que buscar sempre melhorar.  

 Bauman (2000), aponta que uma das premissas básicas do trabalho é o “perigo” 

que há em conformar-se com o que já se conseguiu e contentar-se com menos, ao invés 

de buscar mais. Para o autor, é socialmente tido como absurdo e irracional deixar de se 

esforçar depois de haver conseguido alcançar a satisfação. Sendo assim, o trabalhador 

que se contenta com o que tem, pode ser visto como um acomodado. Sobre o tema, o 

Tecladista 3, de 38 anos de idade e 20 de profissão, reitera “não gostar de algumas 

pessoas brincando de ‘ser’ músico”, numa referência a seriedade que deve se levar ao  

desempenhar o ofício.  

 O Vocalista 7, de 36 anos de idade e 16 de profissão, fala sobre a 

“irresponsabilidade de alguns colegas, como também, a desvalorização dos mesmos” 

assumindo o descuido (dos colegas de profissão) ou mesmo competitividade excessiva no 

ofício, corroborando sobre a natureza de disputa no ambiente de trabalho pela alta 

perfomance ou apenas pelo posto de trabalho, que por sua vez podem estar relacionadas 

com as elevadas taxas de estresse e sintomas de depressão (LÜDERS & GONÇALVES, 

2013).  

 Contudo, não basta concluir que há situação de risco na atividade profissional 

destes trabalhadores. É necessário ações preventivas e de orientação para problemas de 

ordem ocupacional que estejam a acontecer, minimizando prejuízos a saúde em todos os 

seus aspectos. 

5.6. Saúde auditiva  

 Se alguém ouve música como lazer, outro o faz por trabalho com remuneração. É 

muito comum analisar o resultado e não o esforço para obtê-lo, como se não fosse a duras 
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penas, que uma bailarina constrói os movimentos mais leves e graciosos, ou a dedicação 

de longas horas de estudo, para que o flautista desenvolva a técnica mais perfeita.  

 Estudo realizado por Reid e Holland (2008), com músicos de orquestra, revela que, 

durante uma sessão de estudo individual, o nível médio de intensidade encontrado para 

um flautista foi de 96 dB(A). Usando os níveis aceitáveis pela legislação brasileira para 

exposição sem proteção, este instrumentista só poderia praticar sua arte durante 1 hora e 

45 minutos por dia; no entanto, músicos de alta performance chegam a praticar 

individualmente por 6 horas diárias, excetuando-se ensaios e apresentações. 

 No caso de instrumentos eletronicamente amplificados, como na amostra do 

estudo, é comum a prática de home studio, ou estúdio em casa, que é uma pequena 

estação de trabalho para estudo e ensaio composta por um amplificador, mixer (mesa de 

som) e saída de som direcionada a fones de ouvido. Desta forma, o profissional pode 

estudar técnica e repertório a qualquer hora.  

 O caráter prático do “músico da noite”, componente da amostra, junto às 

encomendas de trabalho, normalmente em formato de gravações (sem partituras), faz-se 

necessário o uso de fones de ouvido e players como ferramenta de sua atividade, 

tornando seu uso constante. Nesse caso, estes profissionais não se enquadrariam no 

grupo anteriormente denominado de pessoas em “exposição voluntaria”, uma vez que o 

uso constante dos fones é parte de seu ofício.  

 Considerando a média de mais de 15,9 anos para o tempo de atuação como 

profissional, o estudo revelou que 68,3% dos profissionais, fazem uso de fones de ouvido 

há mais de cinco anos; 9,8%, entre quatro e cinco anos; 14,6%, entre dois e três anos; 

2,4%, há um ano; 2,4%, há menos de um ano e apenas 2,4% dos profissionais da amostra 

afirmou nunca ter usado fones de ouvido (Figura 17). Do total da amostra, 78,1% dos 

participantes , fazem uso de fones de ouvido há mais de quatro anos, o que representa 

pouco menos de um quarto da carreira profissional em exposição sonora constante no 

palco e fora dele. 
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Figura 17 - Há quantos anos faz uso de fone de ouvido 

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Considerando ainda o tempo de uso dos fones de ouvido, a freqüência informada 

para uso semanal, foi de mais de três vezes por semana para 48,8% dos participantes; 

três vezes por semana, 29,3% da amostra; uma vez por semana, 19,5% e apenas 2,4% 

dos participantes, afirmou nunca usar (Figura 18). 

Figura 18 - Quantas vezes faz uso de fones de ouvido por semana 

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Sobre o uso diário dos fones de ouvido, a figura abaixo mostra que 12,2% dos 

músicos, informaram usar fones de ouvido por mais de três horas; 19,5%, por três horas; 

31,7%, por duas horas; 34,1%, por uma hora; e 2,4% do total de participantes  da amostra 

afirmou não fazer uso de fone de ouvido (Figura 19). 31,7% da amostra, ou seja, 13 

participantes, informaram usar fones de ouvido diariamente por três horas ou mais.  
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Figura 19 - Quanto tempo faz uso de fones de ouvido por dia 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Não se pode esquecer que o aparelho auditivo humano tem limites, e que necessita 

de repouso acústico após exposição. O Guitarrista 5, de 23 anos, se queixa de zumbido 

(tinnitus), estresse e fadiga após as apresentações: “O barulho que é muito alto e causa 

incomodo aos ouvidos”. Ele ainda relata que, percebe o risco de prejuízo auditivo mas, 

não usa nenhuma forma de prevenção porque, segundo ele, “abafa a música”. 

 Estudos mostram que problemas relativos a perda auditiva não são exclusividade 

de idosos. A utilização de fones de ouvido por jovens, bem como, os ambientes ruidosos 

frequentados pelos mesmos já são considerados um problema de saúde pública, uma vez 

que põem em risco a saúde auditiva (VOGEL et al, 2011; LEVEY et al,2011).  

 Ambientes como bares, boates e casas de show, academias de ginástica, estádios 

de futebol, entre outros, geralmente a intensidade do som ou ruído é superior a 100 dB(A), 

e nos equipamentos portáteis individuais com fones de ouvido podem até ultrapassar esta 

intensidade (SWENSSON et al, 2009). 

 A exposição da amostra a níveis elevados de pressão sonora nas atividades de 

palco, somadas aos ensaios, estudo e uso constante de fone de ouvido são fatores que 

podem contribuir para a perda auditiva. Outro fator importante para o desencadeamento 

de uma alteração auditiva é o tipo de fone utilizado, uma vez que os fones de inserção 

conduzem toda a pressão sonora para dentro da orelha média e, depois, para a orelha 

interna sem nenhuma proteção (GONÇALVES, 2014).  

 Na maioria das vezes o profissional ignora ou percebe com descrença quaisquer 

sinais de adoecimento, corroborando com Costa (2005). Os principais sintomas da PAIR 

são: o zumbido uni ou bilateral; a dificuldade na compreensão da fala à medida que ocorre 

o avanço do déficit para as frequências mais baixas; dores de ouvido mediante exposição 

a sons intensos (algiacusia) e sensação de plenitude auricular (MARTINES; BERNADI, 
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2001). O zumbido é uma sensação auditiva percebida pelo indivíduo na ausência de uma 

fonte sonora externa (GUEDES, 2005). É, com certeza, uma das queixas de problemas no 

ouvido mais comuns e, frequentemente, vem associada com tontura e surdez (AQUINO, 

2002). 

 Quando questionados sobre quais sintomas auditivos já tinham sentido dentre os 

elencados na pesquisa, o resultado apontou que 68,3% da amostra, sentiam zumbido 

após uma apresentação e 41,5%, sensação de ouvido abafado (Tabela 5). Em alguns 

casos, os participantes do estudo afirmaram ter sentido os dois sintomas. 

  

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

 Resultado do estudo apontou o zumbido como principal sintoma entre os demais, 

acometendo a maioria dos profissionais entrevistados. A faixa etária média do grupo, que 

se queixou de zumbido, é de 34 anos, com média de atuação profissional de 16 anos. 

Esta parte da amostra de músicos realizam em média 3 shows por semana, com duração 

media de três horas cada um.  

 O zumbido ou tinnitus é definido por Bento (1998), como “uma ilusão auditiva, isto 

é, uma sensação sonora não relacionada a uma fonte externa de estimulação”. Sahley & 

Nodar (2001, p. 323) o definem como “uma ocorrência na ausência de atividade vibratória 

ou mecânica correspondente nas orelhas média ou interna”. Isso significa que o zumbido é 

uma percepção auditiva fantasma, que pode ser notada apenas pelo acometido na maior 

parte dos casos, o que dificulta sua mensuração padronizada (DIAS, 2006).  

 A fisiopatologia do zumbido é ainda controversa. Trata-se de um sintoma que 

produz extremo desconforto, de difícil tratamento, podendo, de acordo com sua gravidade, 

excluir do convívio social e até levar ao suicídio aqueles acometidos (HALLAM et al, 

1984).   

 A sensação de ouvido entupido ou abafado após um show é a segunda maior 

queixa deste estudo. Contraditoriamente, quando questionados sobre o não uso de 

Tabela 5 - Sintomas percebido após shows

Sintoma Total de músicos que afirmou 
ter sentido 

Porcentagem da amostra (%)

Zumbido 28 68,3

Sensação de ouvido abafado 17 41,5
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protetores, a resposta converge para o mesmo sentido: não usa-se protetores porque 

abafa o som. 

 Ainda foram relatados as seguintes queixas auditivas: 26,8% dos profissionais  

afirmaram sensação de baixa auditiva; 19,5%, dor de ouvido; 17,1%, tontura; 4,9%, não 

responderam; e apenas 2,4% da amostra, afirma nunca ter sentido nada após um show. 

 Sintomas extra auditivos também estão relacionando a situação de exposição a 

pressão sonora e foram abordados no estudo. Assim, quando perguntados que sintomas  

desta natureza apresentavam depois dos shows, 53,7% dos músicos afirmaram terminar  

sua atividade estressados; e 43,9%, com  dor de cabeça. (Tabela 6). 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

  

 Fatores como exposição a níveis elevados de pressão sonora, carga horária, 

demandas dos empregadores e até tipo de repertório podem contribuir para uma situação 

de estresse. O estresse ocupacional é comumente interpretado como a sensação de estar 

tenso, sobrecarregado e preocupado em virtude das exigências laborais. Contudo, esse 

estresse é o resultado da interação entre demanda psicológica, controle/decisão sobre o 

trabalho (KARASEK, 1979) e o apoio social que o trabalhador recebe em seu cotidiano 

laboral dos colegas e dos chefes. Nessa perspectiva teórica, o apoio social é entendido 

como o resultado da interação interpessoal no trabalho, que por proporcionar ambiente 

agradável, de apoio dos pares e das chefias de trabalho, produz efeito atenuante sobre as 

demandas psicológicas e a tensão laboral do trabalhador (JOHNSON; HALL, 1988). 

 A literatura também aponta a dor de cabeça como sintoma decorrente de exposição 

sonora (MATOBA, 1994), bem como observados na amostra deste estudo. Ainda 36,6% 

dos profissionais, se queixaram de sentirem fadiga; 22,0%, ansiedade; 19,5%, 

irritabilidade; e apenas 2,4%, afirmou não sentir nada ao termino das apresentações.  

Tabela 6 - Queixas extra-auditivas
Sintoma Total de músicos que afirmou 

ter sentido 
Porcentagem da amostra (%)

Estresse 22 53,7

Dor de Cabeça 18 43,9
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5.7. Consciência e estado de risco  

 O estudo proposto apontou que todos os profissionais trabalham com NPS acima 

do permitido pela NR15. Quando relacionado exposição sonora, tempo médio de 

apresentação com  médias de shows semanais, o resultado é o da tabela 7.  

Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 O músico mais exposto da amostra é o Baterista/percussionista 1, de 38 anos de 

idade e 20 de profissão. Sua leitura informou média de 111,43 dB(A), e pico de 115,7 

dB(A). Ele informou que faz mais de cinco shows por semana de 3 horas. O segundo 

músico mais exposto foi o Contrabaixista 2,  de 21 anos de idade e 3 anos atuando como 

profissional. Sua leitura informou média de 111,33 dB(A), e pico de 115,3 dB(A). Ele 

informou que faz quatro shows por semana de 4 horas, cada e quando perguntado sobre o 

uso de proteção auditiva, o mesmo informou que não gosta por que “abafa o som”. O 

profissional apresentou menor leitura de exposição foi o Baterista/Percussionista 8, com  

107,86 dB(A). A média de exposição da amostra é de 109,69 dB(A).  

 Profissionais distintos não mostram diferenças significativas (kruskal-wallis, p > 

0,05), comparando o nível de pressão a que estavam expostos. Para melhor exemplificar, 

os níveis de exposição para uma hora de medição da amostra de Bateristas/

percussionistas se deu conforme Tabela 8 abaixo, onde cada número na coluna é um 

profissional diferente. 

Tabela 7 - Relação exposição sonora com  tempo médio de show

Quantidade de 
Profissionais

Percentual 
no estudo 

NPS Tempo 
permitido 

pela NR 15

Tempo médio de 
apresentação 

Média de shows 
por semana

1 2,4% 107,0 dB(A) 22 Minutos 2 horas 3 shows

7 17,1% 108,0 dB(A) 20 Minutos 2 horas e 37 
minutos

3,2 shows

17 41,5% 109,0 dB(A) 17 Minutos 2 horas e 48 
minutos

2,5 shows

14 43,1% 110,0 dB(A) 15 Minutos 2 horas e 47 
minutos

2,5 shows

2 4,9% 111,0 dB(A) 12 Minutos 2 horas e 30 
minutos

4 shows 
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 Fonte: Pesquisa direta, 2017 

 O estudo possibilitou comparar profissionais de instrumentos e posições diferentes: 

teclado, contrabaixo, guitarra bateria e voz. As leituras também não apresentam diferenças 

significativas (kruskal-wallis, p > 0,05), apontando para a quase igualdade de exposição 

aos 41 participantes da amostra.  

 Apesar das queixas acima relatadas, quando questionados sobre ter consciência de 

correr risco de prejuízo auditivo, 80,5% dos músicos da amostra responderam que sim, 

que sabem do risco; 2,4%, que não conhecia os riscos; e 17,1%, que nunca haviam 

pensado no assunto (Figura 20). 

Figura 20 - Sobre o risco de prejuízo auditivo  

 

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 

  

 Saber que o problema é iminente pode se constituir como primeiro passo no sentido 

de salvaguardar a saúde do órgão que, sem ele, é impossível a prática do ofício. O 

compositor alemão Ludwig Van Beethoven sofreu com surdez progressiva, mas isso não o 

impediu de escrever entre 1822 e 1824 sua Nona Sinfonia. Contudo, não há dados que 

possam comprovar o nascimento frequente de compositores surdos da envergadura do 

maestro citado.  

Tabela 8 - Relação posição no palco com  níveis de exposição

Baterista/percussionista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPS em 

dB(A) 111,43 108,71 109,78 110,33 109,27 110,07 110,75 107,86 110,21 108,47
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 Historiadores, biógrafos, médicos, estudiosos sempre tentaram chegar a 

conclusões definitivas das causas que levaram à surdez de Beethoven (BENTO, 2009). A 

maioria dos estudiosos a partir de Baratoux e Nattier (1905), sustentam a tese de 

otosclerose clássica, ou formação anormal de osso esponjoso. 

 Em um amplo estudo publicado em 1921, chamado a surdez de Beethoven, 

Guglielmo Bilancioni (1921), afirma: “ Na sua orelha média poderia ter uma lesão todavia 

obscura em sua patogênese, a esclerose auricular”, otosclerose, que determina uma 

diminuição de audição progressiva, sem causa avaliável e sem sintomas relevantes, fora 

um altíssimo grau de surdez e zumbido a qual é eminentemente familiar e hereditária. 

 Em 1970, Stevens e Hemenwat, publicaram que a otosclerose explica bem a perda 

progressiva e o zumbido tipo chiado comentado por Beethoven em suas cartas, todavia no 

âmbito do diagnóstico diferencial deve-se considerar a hipótese de que o ouvido interno 

pudesse ter sido acometido por uma neurite tóxica, infecciosa ou luética. 

 Pouco menos de dois séculos após a morte do gênio alemão, é possível dizer que 

evoluções na área do conhecimento tecnológico poderiam ter melhorado 

consideravelmente sua qualidade de vida, no entanto Bento (2009), sinaliza: 

Muitas e muitas vezes nós especialistas não conseguimos determinar a causa de 
uma surdez sensório-neural ou de um zumbido e continuamos utilizando de 
tratamentos empíricos, certamente menos agressivos do que os usados em 
Beethoven, porém ainda assim empíricos! (Bento 2009, p. 320) 

 Fato curioso em nossa amostra, revela atenção e ciência do risco a exposição 

sonora elevada, porém, há bem menos preocupação em se proteger como aparece na 

Figura 21, onde apenas 29,3% da amostra afirmam que tomam medidas de prevenção 

auditiva; 17,1%, nunca pensaram no assunto; e 53,7%, afirmaram não tomar nenhuma 

medida de prevenção: 

Figura 21 - Se toma medidas de prevenção contra perda auditiva  

Fonte: Pesquisa Direta, 2017 
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 A maioria dos profissionais que não usam proteção reclamam que, ao tentarem 

fazê-lo, atrapalha a performance por causa do “abafamento do som”, corroborando com  

estudo realizado por Mendes et al (2007). Muitas queixas apresentadas no estudo são 

semelhantes àquelas referidas por usuários de protetores auditivos convencionais: 

dificuldade de compreensão, dificuldade de ouvir o som de seus próprios instrumentos, 

impede a comunicação, sensação de isolamento, efeito de oclusão (Idem). 

 Os profissionais que afirmaram tomar medidas de proteção, o fazem das formas 

mais diversas. Dos 12 indivíduos que usam “protetores”, 8 disseram que usam os próprios 

fones de ouvido para diminuir o som; 3 afirmaram usar algodão e 1 deles afirmou usar um 

protetor auricular de construção civil. Nenhum deles afirmou ter conhecimento de 

protetores profissionais, desenvolvidos exclusivamente para músicos.  

 A cantora baiana, Ivete Sangalo , afirma não descuidar de sua saúde auditiva: 7

“Minha gente, a preservação Auditiva é um assunto sério!! A perda de audição 
causada por ruído é irreversível! Eu tenho muito cuidado com isso e uso fones que 
me dão essa proteção. Todo mundo me pergunta sobre quais eu uso. Os meus são 
da Westone by Audicare, uma parceria muito bacana, e um material de 
qualidade.” (disponivel em http://www.audicare.com.br/campanha/depoimentos) 

 Famosa por seu trabalho em micaretas e carnavais tendo como palco os trios 

elétricos, ela não apenas usa protetores, como estende o cuidado a todos os músicos que 

a acompanham. 

 Em Salvador é estabelecido um limite máximo de 110 dB para os trios elétricos, 100 

dB para os palcos fixos e 85 dB nas barracas. Contudo, durante o Carnaval de 1996, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou 354 medições, sendo que 40% delas 

ultrapassaram os limites permitidos. Já durante o Carnaval de 1997, foram realizados 530 

medições entre as 89 entidades carnavalescas, tendo sido registrado níveis de pressão 

sonora de até 130 dB. No total, 38 entidades foram autuadas por terem ultrapassado o 

limite máximo de 110 dB durante suas apresentações no circuito do carnaval baiano 

(RUSSO,1995). Neste contexto, cumpre-nos refletir: Realmente o “som agradável” da 

música, as máquinas de uma fábrica ou uma turbina de avião em decolagem, são tão 

diferentes quando o assunto é exposição ao risco de perda auditiva? 

 Em 2015 a cantora baiana Claudia Leitte, teve sua participação como rainha da 

bateria de uma escola de samba carioca, dividida entre aplausos e polêmica por usar 

protetores auriculares.  

 (disponivel em http://www.audicare.com.br/campanha/depoimentos)7

http://www.audicare.com.br/campanha/depoimentos
http://www.audicare.com.br/campanha/depoimentos
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Flagrada pelo zoom dos fotógrafos, a rainha foi criticada por se proteger do som de 
seus súditos — apesar de muitos ritmistas da Mocidade Independente de Padre 
Miguel e outras escolas usarem acessórios semelhantes. “Principiante”, 
“indefensável” e “aproveitadora” foram alguns dos adjetivos usados contra a 
cantora; “fiasco”, “frescura” e “amadorismo” alguns dos substantivos. Enquanto o 
bloco do carnaval tradicional atacou a musa do axé, a ala dos fonos e otorrinos 
canta em uníssono: Claudia está certa. (O GLOBO, 2015. Rainha de bateria da 
Mocidade apareceu com acessório em ensaio e foi criticada por puristas, mas 
aprovada por médicos. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2015/
usado-por-claudia-leitte-na-sapucai-protetor-auricular-primeira-polemica-do-
carnaval-15204400#ixzz4vuIujoZFstest. Acesso 12 de Setembro de 2017 ).  

 Tal fato corrobora com a ausência de informações sobre a sensibilidade e cuidado 

que deve ser dado ao órgão auditivo.  

 Protetores auriculares profissionais existem para minimizar a incidência dos níveis 

de pressão sonora em músicos em preços dos mais variados. Segundo a empresa 

Audiocare®, da qual a cantora Ivete Sangalo é cliente, um protetor modelo ER 20 (http: 

www.drumchops.com) pode reduzir o ruído do ambiente em aproximadamente 20dB e 

preservando a qualidade do som. A estrutura deste equipamento, segundo descrição da 

empresa, reduz o som por igual preservando a fidelidade do sinal original ou seja, a 

intensidade do som é reduzida para sua proteção, mas a fala, a música e os sons 

ambiente não são abafados. 

5.8. Ações de prevenção  

 As ações de prevenção devem ocorrer em diversas frentes, músicos, 

empregadores e instituições representativas, uma vez que cada um desses atores 

possuem funções especificas.  

• Músicos - Os trabalhadores da arte precisam se conscientizar dos riscos que seu ofício 

traz, por isso devem começar com ações simples como limitar o volume dos 

amplificadores que usam, ou adotar o uso de filtros especiais para seu trabalho. Devem 

adquirir o hábito de monitorar a sua saúde auditiva com a ida ao profissional de saúde 

regularmente. Ficar atentos aos sintomas que podem indicar alteração na qualidade 

auditiva, como zumbidos e sensação de ouvido abafado. 

• Empregadores - Devem preparar melhor ambiência sonora de seus espaços de trabalho/

lazer com medidas que podem proporcionar melhor distribuição do som e melhor 

audição dos artistas, tais como: reposicionamento de palco, PAs, monitores de chão e 

amplificadores, ou adoção de uso de espuma acústica e rebatedores. 

• Instituições representativas - Fazer valer as práticas previstas na NR15 para o 

trabalhador da música ou elaborar legislação que atenda de forma especifica a este 

https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/2015/usado-por-claudia-leitte-na-sapucai-protetor-auricular-primeira-polemica-do-carnaval-15204400#ixzz4vuIujoZFstest
http://www.drumchops.com
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profissional. Ministério do Trabalho e OMB atuarem de forma mais intensa na 

fiscalização dos ambientes de atuação deste trabalhador. Criação de programas de 

prevenção a PAIM, semelhante ao protocolo desenvolvido pelo MS mas, direcionado a 

esta classe. 

 O presente estudo revelou a prática de shows com média de duas horas e meia de 

duração e exposições acima de 107 dB. Miranda e Dias (1998) propõem como medidas de 

prevenção: 

• Introdução de pausas durante as apresentações (é recomendável uma pausa de 
1 minuto para cada 6 minutos de música); 

• Reorganização da seqüência do repertório musical a ser executado; 
• Redução do número e/ou da duração das apresentações. 
• Redução do volume dos alto-falantes conectados em microfones e instrumentos 

musicais (é recomendável não ultrapassar o limite de 100 dB(A)); 
• Reorganização do "layout" da banda de músicos; (MIRANDA; DIAS, 1998) 

 Sobre as medidas acima propostas é possível arguir os seguintes pontos, segundo 

prática deste oficio, prospectadas neste estudo: 

• As músicas de um repertório de show são organizadas em forma de “blocos”,  ou seja, 

sequências de seis ou sete musicas, às vezes mais, de mesma características, tais 

como tonalidade, ritmo e pulso, que agrupam cerca de vinte a trinta minutos sem 

interrupção, inviabilizando a sugestão de “interrupção a cada seis minutos e 

reorganização de repertório”; 

• Diminuir o número de apresentações ou o tempo de um show recai diretamente sobre a 

receita do trabalhador como, clara queda de produtividade, e, por consequência, de 

rendimento, o que inviabiliza a sugestão de “reduzir o número e duração das 

apresentações”, observada a média de shows semanais colhidos por este estudo;  

• Ao recomendar a diminuição do “volume” dos alto falantes, termo físico vulgar para 

intensidade, propõe-se a redução deste, o que não funciona adequadamente sem a 

reestruturação do ambiente sonoro. Ainda que, no mesmo texto, ao limitar os níveis de 

pressão sonora em 100 dB, há a consequente redução do tempo de apresentação para 

uma hora de exibição, seguindo as recomendações da NR15. O presente estudo revelou 

média de duração de shows de duas horas e trinta minutos, mostrando mais um 

contraponto das proposições acima; 

• As bandas profissionais, orquestras e filarmônicas (grupos de marcha) tendem a 

apresentar  a “cozinha” na parte de trás da formação como maneira de estruturar o pulso 

ou andamento, que proporciona a condução rítmica pra todos. A formação “natural” das 
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bandas dificilmente sofre alteração e, percebido pelo estudo, não interfere na exposição 

de NPS.  

 As medidas de prevenção parecem se configurar um conjunto de ações a serem 

tomadas por vários agentes do processo, mostrando-se possível mas, não unilateral. 

Assim, o mercado de trabalho e os atores envolvidos neste universo precisam tocar no 

mesmo “ritmo” para que o dano causado pelo ofício não recaia apenas sobre um dos 

lados.  



�80

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo conclui que os profissionais da música, aqui descritos como “músicos da 

noite”, possuem formação das mais diversas, não tendo, nesse caso, sido importante para 

o desenvolvimento de seu oficio haver uma formação formal em música, conservatório ou 

graduação superior. 

 A maioria dos participantes pensam em consonância gostarem do que fazem e 

assim, o fazem por prazer. No entanto, expressam pesar quanto a forma que a sociedade 

os vê. A ausência de reconhecimento é tao importante quanto a necessidade de melhora 

da remuneração. 

 Sob o ponto de vista institucional, não há legislação que os protejam dos riscos 

ocupacionais inerentes à profissão. Ministério do Trabalho e da Saúde, possuem 

legislações específicas mas, quando aplicadas ao caso dos músicos profissionais, parece 

haver divergência de interpretação do que seria ou não trabalho de risco, ou ainda se eles 

(os músicos) estão trabalhando ou se divertindo. Os resultados desta pesquisa reafirmam 

a presença  deste risco, tal qual outros estudos ja realizados.  

 A ausência destas instituições na proteção do direito deste profissional e 

regulamentação de suas atividades corroboram com a representação social que há acerca 

do trabalhador da música, bem como enfraquecimento destes enquanto classe que retira 

seu sustento do ofício. 

 As relações de empregado e empregador se revelam flexíveis, tal qual tendência 

mundial, no entanto há notado descuido com a velhice pelos profissionais da música, fato 

refletido em estarem conscientes de correrem risco ocupacional em seus ambientes de 

trabalho, mesmo assim, evitarem proteção. Não houve relato de preocupação com 

previdência privada, ou tipo de poupança que possa dar garantia de melhor qualidade de 

vida com o envelhecimento. Percebe-se certa vaidade e ceticismo quanto as limitações 

físicas que podem surgir a partir do esforço empreendido para ser este profissional da 

arte. Uso abusivo de fones de ouvido nos dá o dado que suas carreiras acontecem no 

palco e fora dele. 

 Jornadas exaustivas de trabalho fazem com que os limites físicos sejam testados 

permanentemente. Sono irregular, estresse, lesões por esforço repetitivo são apenas 

alguns dos sintomas percebidos nesses trabalhadores que de nenhuma forma deveriam 

estar sob a mesma tutela legal de um operário fabril. É necessário legislação especifica 

que atenda aos ambientes de trabalho/lazer e fiscalização efetiva destes espaços, bem 
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como entendimento que a minimização dos prejuízos a saúde deste profissional é um 

conjunto de medidas que deve ser trabalhado em múltiplas frentes. 

 Os altos níveis de exposição sonora a que se expõem, já é um motivo pra muitos se 

preocuparem em procurar especialistas, mas este alerta se mostra escasso tanto para 

busca do profissional da saúde auditiva, como para áreas mais generalizadas da saúde, 

ou seja, os profissionais investigados, só “param” de trabalhar, se não conseguirem 

segurar seus instrumentos ou cantar, levando seus corpos ao extremo. 

 Artistas de carreira mais consolidada, como Ivete Sangalo e Claudia Leita, tem 

conhecimento de protetores e filtros especiais para músicos. Resta popularizar o cuidado 

de fazer uso destes e, muito provavelmente, trabalhar com o cuidado auditivo na formação 

de base, nas inúmeras bandas de fanfarra, orquestras e e grupos que existem nas 

escolas. A educação auditiva deve ser parte da rotina de iniciação musical desde os 

primeiros anos de estudo.  

 Além de reforçar que a profissão de músico em Petrolina, PE possui riscos de 

natureza ocupacional, a classe destes profissionais precisa evoluir rumo a própria 

organização, uma vez que é um fato estrutural e definitivo para o reconhecimento público 

do oficio. 

 Portanto, espera-se, que este estudo contribua para o crescimento literário acerca 

da saúde do músico profissional, bem como, sirva de incentivo e fonte de informação para 

os académicos que desejarem continuar as pesquisas nessa linha de conhecimento, visto 

sua relevância na saúde deste trabalhador, assim como para o meio social e acadêmico.  
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