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Introdução 

O projeto de monitoria de violão, organizado pelo 
prof. Dr. André Ferreira de Moura, busca auxiliar no 
aprendizado e aperfeiçoamento dos alunos 
matriculados nas disciplinas de Instrumento I, II e 
as demais eletivas, assim como na organização e 
desenvolvimento das disciplinas de camerata de 
violões. O projeto é de suma importância pois 
busca complementar o aprendizado e a vivência 
com o instrumento experimentado em sala de 
aula. 

 

Objetivo geral 

Nas disciplinas de instrumento existe uma grande 
diferença de experiência e intimidade com o 
violão entre os alunos, alguns já possuem longa 
história com o instrumento enquanto outros jamais 
tocaram, então um dos papéis fundamentais do 
monitor é tentar equalizar essa disparidade 
existente o máximo que for possível buscando 
assim que as aulas sejam mais dinâmicas e 
produtivas respeitando as características de cada 
aluno. 

 

Nas disciplinas de Camerata de violões a 
função do monitor estará mais relacionada a 
organização da disciplina cabendo ao 
mesmo auxiliar no fornecimento de 
conteúdos para serem utilizados em sala de 
aula, métodos para o melhor 
aproveitamento das aulas e também no 
agendamento de ensaios e auxílio aos alunos 
em níveis iniciais das disciplinas de violão. 

 

Objetivos específicos 

A monitoria de violão tem como umas das 
funções essenciais complementar o 
aprendizado vivido em sala de aula. A 
disciplina de violão utilizará da vivência dos 
alunos para aproveitar melhor o potencial 
de cada um no entanto busca também 
repassar os valores da técnica tradicional do 
violão, fundamentada em escolas muito 
tradicionais de técnica violonística, afim de 
propiciar aos alunos uma prática produtiva e 
saudável, neste aspecto a monitoria 
reforçará os fundamentos passados em sala 
de aula e também poderá auxiliar em outros 
aspectos como a leitura, desenvolvimento de 
dedilhados, etc... 

 

Nas disciplinas de Camerata de violões caberá ao 
monitor pesquisar repertórios que se encaixem na 
proposta da disciplina assim como na editoração 
musical destas, agendar ensaios extre-classe e 
ensaios de naipe, arranjar (se necessário) peças 
para a disciplina. 

 

Resultados preliminares 

O foco da monitoria tem sido predominantemente 
auxiliar os alunos da licenciatura em música a 
estarem aptos a cursar as disciplinas de 
Instrumento com maior proveito possível e na 
medida do possível este objetivo tem se 
concretizado tendo em vista que os alunos que 
procuram a monitoria tem via de regra sido 
aprovados na disciplina e conseguem desenvolver 
muitos aspectos no estudo do violão de forma 
bastante produtiva sendo assessorados em tópicos 
como: a organização da rotina de estudos de 
violão, o desenvolvimento da mão esquerda e da 
mão direita, leitura de cifras e partituras, harmonia 
no violão, dedilhados, entre outros. 


