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Projeto de ensino da área de cordas: Pianista colaborador

BOLSA, PIANISTA COLABORADOR:
O projeto de pianista colaborador foi criado no 
início deste ano (2018), ele conta com a 
participação de 3 bolsistas que ao longo do 
semestre vão desenvolver as atividades 
relacionadas à bolsa (Fazer ensaios, aulas e 
apresentações com outros alunos da instituição) 
durante os semestres. O pianista colaborador, 
auxilia outros músicos em suas atividades musicais, 
por exemplo, um violinista vai tocar uma peça que 
foi escrita para violino e piano, nesse caso o 
pianista vai acompanhar ele na peça.
Durante o semestre, cada bolsista é responsável 
por acompanhar 3 ou 4 outros músicos (que 
cursam bacharelado em violino, viola ou 
violoncelo) em seus estudos; organizando ensaios, 
apresentações e participando de aulas dentro da 
universidade.

 O PIANISTA:
O bacharel em piano poderá atuar na comunidade 
como solista, colaborador, correpetidor, camerista 
ou instrumentista de orquestra, realizando 
concertos, recitais e gravações. Poderá, ainda, 
atuar como professor do instrumento, compositor, 
arranjador, regente e diretor de espetáculos e 
grupos musicais. Por fim, poderá também atuar em 
pesquisas acadêmicas na área de Música. Durante 
o curso o estudante pode passar pela experiência 
de dar aulas, tocar em grupos de câmara, ser 
solista e também atuar como colaborador no 
projeto Tomada UM, projeto de extensão 
coordenado pela Profª Dra. Thais Lopes Nicolau 
(piano), Prof Dr João Titton (violino) e Prof Dr. 
Leonardo Piermatri (viola) onde uma das ações é o 
pianista colaborador.

 OBJETIVOS DO PROJETO::
Objetivo geral:

-Proporcionar aos alunos de piano a vivência do 
pianista colaborador com prática de ensaios, 
provas e apresentações dentro do meio 
acadêmico, auxiliando os alunos dos bacharelados 
em cordas com três bolsistas designados a 
desenvolver a função de pianista colaborador 
durante o semestre.

Objetivos específicos:

-Auxiliar os estudantes de outros bacharelados 
(violino, violoncelo e viola) em suas obras;
-Tocar em apresentações, provas e aulas;
-Fazer ensaios regulares;
-Proporcionar aos alunos de cordas a experiência 
de ensaiar com pianista durante a preparação do 
repertório

RESULTADOS PRELIMINARES:
Ao final de cada semestre letivo, os alunos dos 
cursos de bacharelado são avaliados em 
uma  prova aberta, com banca de dois ou mais 
professores onde os mesmos apresentam o 
repertório preparado durante o semestre.  
Em junho, os pianistas bolsistas executaram as 
seguintes obras: 
1. Concerto em Dó maior, para violoncelo e 
orquestra, Joseph Haydn; 
2. Concerto em Dó menor, para viola e piano, Henri 
Casadeus; 
3. Concerto em Mi bemol maior, para viola e 
orquestra, Carl F. Zelter;
4. Concerto em Lá maior, para violino e orquestra, 
W. A. Mozart;
5. Concerto em Si bemol maior, para violoncelo e 
orquestra, Luigi Boccherini;
6. Concerto para viola e orquestra, Karl Stamitz;
7. Três Peças, para viola e piano, César 
Guerra-Peixe.
8. Sonata para violino e piano em Dó menor, 2º 
mov., Ludwig W. Beethoven;
9. Sonata para violino e piano em Fá menor, J. S. 
Bach;
10. Sonata para violino e piano Spring nº 5 op 24 ( 
4º mov. Rondó) Ludwig W. Beethoven.
11. Concerto para violino e orquestra,  W. A. Mozart 
nº 5 em Ré maior;
12. Sonata Arpeggione em Lá menor, F. Shubert;
13. Variações Rococó para violoncelo e orquestra;
14. Fantasia para viola e orquestra, Hummel;
15.Sonata em Dó maior para viola, J. S. Bach;
16.Concerto para violino nº4, Joseph Haydn
17.Concerto para violino nº2, Wieniawski.
Com os alunos:
Juciane Barbora (violino), Bruna Weller (Viola)
Iva Giracca (viola), Keila Silva (violino), Josenir J. A. 
Siqueira (violino), Matheus Gadelha (viola), Jaison 
Alexandre de Oliveira (viola), Pedro Rangel 
(violoncelo), Rafael Melo (violoncelo), Cindy 
(Violino), Gabriel (Viola), Matheus (Viola).

Matheus Gadelha (Viola) e Daniel Green (Piano)
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Josenir Siqueira (Violino) e Daniel Green (Piano)


