
 

 

A escola russa de piano: 
uma proposta 

 

Profs Beatriz Alessio e Miguel Angel Scebba 

14 de março de 2020 
Uma tentativa de demonstração das particularidades da aplicação do chamado método Nikolaev 
e dos desdobramentos pedagógicos e artísticos desta abordagem particular. Desenvolvimento de 
planos e estratégias de trabalho contemplando a diversidade cultural, social e distintas faixas 
etárias. Particularidades do trabalho com conceitos como entonação, caráter e articulação desde 
as primeiras lições. -Outras denominações do livro; -Breve síntese da origem da assim chamada 
Escola Russa e o contexto existente nas tendências pedagógicas prevalecentes no fim do século 
XIX; Theodor Leschetizky e Anton Rubinstein: os fundadores da escola e o conceito de 
sonoridade; -A assim chamada "cultura do som" e a emocionalidade do romantismo pianístico 
tardio como origem dos princípios pedagógicos; -Breves notas sobre os autores; -Análise das 
orientações pedagógicas expostas nos textos preliminares do livro. A fórmula OUVIR-VER-
TOCAR em lugar de “VER-TOCAR-OUVIR” ou “TOCAR-VER-OUVIR” -Importância da 
representação imaginária da melodia (imaginação do som); - Importância da aquisição dos 
elementos de leitura musical; O trabalho emocional; Importância do conteúdo emocional de cada 
peça; - Dupla importância da introdução progressiva dos diferentes tipos de articulação, como 
meio expressivos ao serviço da exteriorização de emoções estimulada pela música da peça; - A 
aquisição progressiva dos recursos físicos do toque como ferramentas da linguagem. - 
Importância do trabalho, na primeira parte do livro, de sequências melódicas contínuas que 
passam de uma mão a outra. -Educação do ouvido melódico. Conectando sons: educação 
interválica melódica. 
 
Horário: 9h às 17h.                                        Coordenação: Adriana Rodrigues (021) 998043838 

Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ. Metro Cinelândia. 

Investimento: Antecipado R$150,00/R$110,00 Alunos CBM e Associados FLADEM 

(fladembrasil.com.br). No dia R$160/R$120. Informações: (poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com) 

 
Beatriz Alessio - Pianista, doutora em Música, premiada em numerosos concursos, desenvolve 
intensa atividade de concertos em diversos países de América Latina e Europa. Professora de 
piano na UFBA onde, junto a Miguel Angel Scebba, ministra um curso especial de iniciação ao 
piano para crianças a partir de 6-7 anos, aplicando a escola Nicolaev. 
Miguel Angel Scebba – Pianista e compositor têm atuado na Europa, América e Ásia. Professor 
titular da Universidade Nacional de San Juan, Argentina e professor visitante e artista em 
residência em numerosas instituições de Europa e EUA. Junto a Beatriz Alessio ministra um curso 
especial de iniciação ao piano para crianças a partir de 6-7 anos. 
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