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EMENTA:  
Desenvolvimento de competências básicas, do ponto de vista da postura, da gestão de tempo e da 
técnica instrumental, visando o desenvolvimento da performance ao violão. 

OBJETIVOS  
• Corrigir desvios posturais de base. 
• Introduzir exercícios básicos de técnica violonística. 
• Propiciar o desenvolvimento de uma agenda de estudos coerente com a realidade do aluno e com a 

realidade do curso de licenciatura em música. 
• Compreender e vivenciar a complexidade do processo de iniciação instrumental, mesmo no caso de 

lidar com deficiências de base não trabalhadas previamente. 
CONTEÚDO  

• Prática de exercícios de técnica pura coletados em métodos de violão variados e significativos para o 
universo do instrumento. 

• Correção postural do posicionamento da coluna, da colocação de mão direita e mão esquerda, e da 
colocação do violão sobre a perna direita ou sobre a perna esquerda. 

• Gestão de estudo do violão em conformidade com a realidade de vida do aluno: técnicas de 
gerenciamento de tempo, estipulação de metas condizentes, etc. 

• Acompanhamento processual da capacidade de estipular e cumprir metas. 
• Estudo e prática de repertório básico para o desenvolvimento da habilidade de leitura à primeira 

vista. 
• Estudo e prática de repertório básico para o desenvolvimento da habilidade de criar exercícios de 

técnica aplicada. 
METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES  

(1) Aulas práticas; 
(2) Tutoria para a criação de um diário de estudos; 
(3) Acompanhamento mensal das atividades de estudo a partir da análise conjunta dos diários de 

estudo; 
(4) Análise final e diagnóstico da capacidade técnica e de gestão do aluno ao término da disciplina. 

AVALIAÇÃO  
§ 2 pontos para avaliar a capacidade de organização do aluno. 
§ 2 pontos para avaliar a capacidade de criar exercícios técnicos a partir do repertório abordado. 
§ 2 pontos para avaliar o desenvolvimento técnico e postural do aluno. 
§ 2 pontos para avaliar a proficiência nos exercícios de técnica pura abordados. 
§ 2 pontos para avaliar a proficiência em leitura à primeira vista. 
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