
 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

1 de 4 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, n
o 

2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

 

 

 

 

INSTITUTO DE ARTES/IARTE 

COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA 

PLANO DE         ENSINO REMOTO  

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

  
COMPONENTE CURRICULAR: Estratégias de estudos para pianistas 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE/CURSO DE MÚSICA 

CÓDIGO: IARTE 31215 PERÍODO/SÉRIE:  TURMA: Rosiane Lemos 
Vianna 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 
   15 

PRÁTICA: 
  15 

TOTAL: 
30hs 

 
OBRIGATÓRIA: (X  )  
Licenciatura 

 
OPTATIVA: (X) 
Bacharelado 

PROFESSOR(A):  Rosiane Lemos Vianna ANO/SEMESTRE: 2021 
(2020/1) 

 
 
 
 
                                                
 
 
 
 

 

2. EMENTA 

Estudo de diferentes estratégias no estudo de piano, leitura, memorização, 
organização de metas e programação de estudo, motivação, preparação para 
performance em público e aplicação de estratégias de estudo ao ensino de piano em 
diferentes níveis. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
Os conteúdos da disciplina Estratégias de Estudo para pianistas visam construir e 
consolidar o estudo do instrumento por meio de estratégias efetivas de forma 
consciente e reflexiva. Os conteúdos dessa disciplina são de vital importância na 
formação do professor-pianista, uma vez que possibilita a auto-reflexão do aluno 
sobre sua prática de estudo, bem como para o aluno de bacharelado.  
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4. OBJETIVO 

 
Objetivo Geral:  
- Criar um ambiente para o estudante que vise a compreensão de diferentes 
estratégias de estudo de obras pianísticas, relacionando-as com a prática individual e o 
ensino de piano. 
 
Objetivos Específicos:  
- Compreender diferentes estratégias para a o estudo ao piano vinculando-as ao 
repertório pianístico; 
- Conduzir os estudantes em diferentes modelos e estratégias de estudo para um 
aprimoramento de suas práticas individuais a partir da auto-reflexão; 
- Pesquisar gestos interpretativos pertinentes ao estilo e à estética do repertório; 
 
- Abordar o estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo na preparação do 
repertório;  
-Apresentar diferentes modelos de pesquisas acadêmicas que permeiam o tópico 
referente às estratégias de estudo para a prática pianística;  
- Propor novas estratégias de estudo a partir da prática individual. 
- Relacionar as estratégias de estudo pesquisadas e vivenciadas à pratica pedagógica 
em diferentes níveis. 
 

5. PROGRAMA 
- Reflexão acerca de diversas estratégias de estudo para pianistas que abordem: a 

leitura, a memorização, organização e estabelecimento de metas com relação ao 

estudo e a performance em público do repertório; 

- Vivência de diferentes estratégias a partir da reflexão anteriormente mencionada; 

- Abordagem do tema no contexto da pesquisa em práticas interpretativas visando à 
conscientização do aluno das diversas possibilidades de pesquisa e vivência que tais 
estratégias possam permitir; 

- Correlações entre a pesquisa e vivência de diferentes estratégias de estudo à prática 
pedagógica em diferentes níveis. 

 

As aulas serão organizadas em temas:  

 

- Leitura e seus diversos aspectos  

- Memorização 

- Guias de execução de Chaffin (linhas de investigação interpretativa) 

- Planejamento do estudo 

- O processo de modelagem a partir da escuta de gravações  

- A ansiedade como fator prejudicial na performance- estratégias e possíveis   

     soluções 

 - Preparação para performance em público  
 - Comentários sobre as gravações em vídeo enviadas pelos alunos  
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6. METODOLOGIA  

 

Para as aulas de Estratégias de Estudo para pianistas serão utilizadas exposições 
dialogadas, demonstrações, leituras complementares de textos, apreciação de 
gravações. As aulas serão remotas, expositivas, de forma síncrona e assíncrona. 
Tendo a disciplina a carga horária de 36 horas/aula, as aulas ocorrerão da seguinte 
forma: 16 aulas síncronas e 2 aulas assíncronas (como a aula é às terças-feiras essa 
subdivisão foi possível).  

Nas aulas síncronas, que ocorrerão às terças-feiras, 13:10-14:50, o professor e os 
alunos se reunião de forma on-line por meio da plataforma Teams. Para isso 
realizarão cadastro por meio do e-mail @ufu, disponível na página da UFU. Para que 
o aluno realize o cadastro com seu e-mail “@ufu.br”, deve seguir os passos descritos 
no link: 
https://www.wiki.ufu.br/index.php/Acesso_ao_Office_Education_365:_Estudante_e_Professo
r.  

Para acesso ao Office 365 para Educação acesse o link 
(https://www.microsoft.com/pt-
br/education/products/office/default.aspx#fbid=NXm1CgyfFxO). 

O professor cadastrará a disciplina na Plataforma Teams e informará o link da 
disciplina aos alunos por meio do e-mail institucional. 
Nas aulas assíncronas, o aluno poderá acessar o conteúdo sempre a partir de cada sexta-
feira da semana corrente. As aulas assíncronas serão nos dias 19/03 e 09/04. O professor 
disponibilizara o conteúdo e o aluno realizará as atividades letivas que serão propostas para 
os dias consequentes (até a próxima aula síncrona).  Será sempre disponibilizada uma vídeo-
aula, seguida de atividades letivas. Essas atividades, que poderão ser individuais ou em 
grupo, serão variadas: leituras complementares de textos, apreciação de gravações e vídeos, 
pesquisa de temas determinados. 

Para as aulas síncronas e assíncronas serão disponibilizados materiais de leitura (textos, 
capítulos de livros, artigos de periódicos digitalizados e disponíveis de forma on-line) e de 
apreciação (partituras, gravações e vídeos também disponíveis on-line ou digitalizados). 
Todo o material será disponibilizado na plataforma Teams. Havendo dificuldades, poderá ser 
criado um drive, o qual será disponibilizado o acesso pelo e-mail.   

 

7. AVALIAÇÃO 

 
5ª semana: Trabalho escrito: Apresentar três resenhas de artigos ou capítulos de livros 
relacionados à temática da disciplina. Os artigos ou capítulos são de livre escolha do 
aluno e relacionados a uma temática de interesse - valor 40 pontos 

 
8ª semana: gravação em vídeo (link no youtube): o aluno escolherá uma obra do seu 
repertório e demonstrará formas diversas de estudo, relatando processos, estratégias 
e resultados obtidos. Tempo máximo 20 minutos – valor 50 pontos  
 
Professor: participação e interesse nas aulas – valor 10 pontos. 
Total = 100 pontos  
 

https://www.wiki.ufu.br/index.php/Acesso_ao_Office_Education_365:_Estudante_e_Professor
https://www.wiki.ufu.br/index.php/Acesso_ao_Office_Education_365:_Estudante_e_Professor
https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office/default.aspx#fbid=NXm1CgyfFxO
https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office/default.aspx#fbid=NXm1CgyfFxO
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As partituras das obras pianísticas que serão utilizadas na disciplina constam do 
acervo do Setor de Multimeios da Biblioteca do Campus Santa Mônica da 
Universidade Federal de Uberlândia. 

 

1. APROVAÇÃO 
  
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

 
Coordenação do Curso de Graduação em:    
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Profa. Dra. Rosiane Lemos Vianna 

 


