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EMENTA 

Estudo, com fundamentação teórica e prática, da literatura musical ocidental do violão. 
Considerações gerais sobre instrumentos de cordas dedilhadas e suas variadas famílias. Técnicas 
de postura, execução, anatomia e interpretação. Estudo coletivo, ordenado e progressivo de 
exercícios e obras do repertório erudito e popular. Tópicos básicos sobre o violão acompanhante. 
Dimensões técnicas e didáticas para a formação de grupos camerísticos. Prática musical em 
conjunto. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Conhecer os fundamentos teóricos e práticos (técnicos) da literatura musical ocidental do 
instrumento, visando à complementação didática em sala de aula. 

Específico 
- Expandir as técnicas básicas de execução no instrumento para uso em sala de aula; 

- Conhecer e praticar as técnicas básicas de execução violonística, visando à complementação 
didática em sala de aula dos discentes; 

- Orientar o desenvolvimento musical, de modo que o aluno de violão possa conceber sua execução 
com correção técnica e musical de maneira autônoma; 

- Desenvolver a prática, performance e interpretação de peças musicais. 

 
PROGRAMA 

- Conhecimentos gerais sobre o violão: postura, técnica de posicionamento, dedilhado das mãos, 
corte das unhas da mão direita, conhecer as partes do instrumento; 

- Conhecimentos específicos: notas no braço, formação de escalas através de desenhos escalares, 
notação para o violão. 

- Prática da leitura musical a partir do repertório do Semestre; 

- Realização de digitações de mão esquerda e mão direita conciliando contexto musical e 
possibilidades técnicas individuais; 

- Mão direita: acordes plaquet, escalas, arpejos, harmônicos, realização de planos sonoros distintos; 

- Mão esquerda: modos de apresentação, trabalho de braço, eixos de movimentação, saltos, ligados, 
pestanas e meia pestanas; 

- Simultaneidade dos movimentos pela sincronicidade das mãos; 

- Expressão musical: entendimento dos elementos musicais (ritmo, melodia, harmonia, timbre e 
frases) e incorporação dos mesmos juntamente da execução nas obras do semestre; 



 
 

- Preparação de repertório de músicas de câmara específicos do unverso violonístico; 

 
O nível de complexidade em que será tratado os aspectos técnicos e musicais deste programa 
estará condicionado ao grau de entendimento e maturidade instrumental dos alunos 
matriculados. 
Este plano será desenvolvido por meio de aulas coletivas, em uma turma de, no máximo, 30 
alunos. 

 
METODOLOGIA 

Aula expositiva e prática, com base nos conteúdos a serem ministrados e praticados em sala. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

• Sala de aula. 
• Quadro branco. 
• Cadeiras sem apoio de braços. 
• Violões de 6 cordas. 
• Interface multimídia: 

- Caixa de som com entrada para cabo P2 ou RCA; 
- TV com entradas HDMI e/ou VGA e entrada de áudio P2 ou RCA; 
- Piano digital com 88 teclas; 
- Computador portátil e/ou tablet; 
- Bibliografia recomendada no Plano de Curso disponível na biblioteca. 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão distribuídas duas notas a partir de apresentações de exercícios e obras musicais para 
avaliação do nível técnico e domínio no instrumento. 
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