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II – EMENTA

Desenvolvimento de conhecimentos metodológicos e competências dos procedimentos didáticos do ensino do

piano para crianças e adultos.

III - OBJETIVOS
- Oferecer um panorama das principais questões discutidas na Pedagogia do Piano.
- Caracterizar, em uma perspectiva histórica, diferentes propostas metodológicas – com ênfase nos níveis
elementar e intermediário – para o ensino do piano (individual e em grupo).
- Promover uma reflexão crítica acerca dessas propostas, priorizando as abordagens metodológicas mais
utilizadas no contexto brasileiro.
- Apresentar ferramentas didáticas e repertório adequados ao ensino do piano em diferentes faixas etárias e
níveis de aprendizado.
- Proporcionar situações em que o aluno atue, sob supervisão, como professor de piano.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) A Pedagogia do Piano como área de conhecimento e a formação do pianista-educador.
2) Os três níveis – elementar, intermediário e avançado – do processo de ensino-aprendizagem do piano:
caracterização e marcos referenciais.
3) O Ensino em grupo e o ensino individual: convergências e divergências; estratégias didáticas.
4) A iniciação ao piano:

a) primeiros contatos com o instrumento
b) principais competências técnico-musicais
c) a leitura musical e suas diferentes abordagens
d) repertório "por imitação"
e) a organização da aula de piano
f) improvisação e criação
g) análise de alguns métodos de iniciação
h) o adolescente e o adulto iniciantes
i) o uso do pedal
j) repertório para o iniciante: adequação e critérios de escolha
l) o uso da tecnologia como ferramenta didática

5) O nível intermediário:
a) principais competências técnico-musicais
b) repertório: adequação e critérios de escolha; introdução aos diferentes estilos de época; obras de

referência da literatura do piano voltadas para esse nível do aprendizado.
V – METODOLOGIA

- Atividades síncronas e assíncronas

- Recursos utilizados: utilização de uma das plataformas disponíveis aos professores da UFSJ, tais como Google

Meet e Conferência Web RNP, para os encontros síncronos; vídeos pré-gravados e acessíveis na plataforma digital

YouTube.



VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Não haverá controle de frequência nos momentos síncronos. A frequência será aferida por meio do
cumprimento das atividades listadas abaixo:

- Elaboração de textos (resumos e resenhas) referentes a algumas aulas de caráter expositivo.

- Gravações em vídeo de atividades avaliativas.
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