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RESUMO

Este trabalho visou localizar, ler e analisar teses e dissertações de mestrado e
doutorado a respeito do violão escritas e defendidas em universidades brasileiras entre
os anos de 1991 e 2007. Procurou, também, observar as aplicações didáticas desses
trabalhos como auxílio a professores, alunos e demais interessados a respeito do violão.
Finalmente, conseguiu demonstrar que, a despeito da parca bibliografia impressa no
Brasil referente ao violão, esses trabalhos – muitos deles passíveis de serem obtidos em
sites e bibliotecas de universidades – servem como material de referência e estudo aos
pesquisadores e público em geral.
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ABSTRACT

This paper intended getting, reading and to analyze the thesis of doctoral and
master degree about the guitar written in Brazilian universities between the years 1991
and 2007. Intended, also, to observe the didactic applications of this thesis as a source
for teachers, students and any interested people about guitar subjects. Last, it goals to
show that, despite the small number of books about the guitar printed in Brazil, this
works – in general not difficult to have access in websites and libraries of the
universities – are useful as material of reference and study for both researchers and
public in general.
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