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Amy Brandon The uniquely complex bimanual task of classical guitar performance 

Andrea Paz Estratégias de estudo para a obra Paisage Cubano con Tristeza, de Leo Brouwer 

Breno Pereira 
Correção da transcrição de Noite de Lua de Dilermando Reis: novo arranjo para 
violão solo fundindo a parte dos dois violões com base na gravação original 

Caio Bressan Os arpejos em Leo Brouwer e Matteo Carcassi: uma análise técnica e 
complementação 

Diego Lima O violão sergipano: o idiomatismo na música para violão de Alvino Argollo 

Eric Dalles 
Estudos do Classicismo para violão: breve histórico editorial e comparação entre 
materiais pedagógicos contemporâneos 

Fernando Aguera Peças folclóricas brasileiras associadas ao método Suzuki de violão: proposta 
para abordagem de duas peças 

Humberto Amorim 
O método de António da Silva Leite para guitarra inglesa e circulação de suas 
peças no Brasil oitocentista 

Ivan Barasnevicius 
Estudo comparativo entre duas versões da música Cheio de Dedos, do 
compositor Carlos Altier de Sousa Lemos Escobar, o Guinga 

Ivan Barasnevicius 
O violonista e seus parceiros: a entrada de Guinga na Gravadora Velas e sua 
importância para o violão brasileiro 

Klenio Daniel O violão de Chiquito Braga 

Sérgio Deslandes Aralume: as diversas representações sonoras de uma composição Armorial 

Tamires Rampinelli 
Estratégias motivadoras para leitura musical à primeira vista: estudo de caso a 
partir do contexto da iniciação ao violão 

Thiago Corrêa de 
Freitas 

Violão na Luteria UFPR: ensino da construção e pesquisa original 

Victor Polo 
“Carinhoso”, de Pixinguinha: uma análise do arranjo e da performance de Lula 
Galvão ao violão solo 

Francisco Domingueti 
Práticas de tocar do ouvido e suas relações entre fluência musical e crenças de 
autoeficácia em aulas de violão 

Ricardo Fabiani 
Reflexões sobre o processo de produção de arranjos musicais na perspectiva da 
inclusão de pessoas: a experiência dos Trovadores de Santa Cruz de Minas 

 


