
DEPARTAMENTO DE MÚSICA DO CENTRO DE ARTES ADQUIRE 
QUATRO NOVOS PIANOS DE CAUDA

O  Departamento  de  Música  recebeu  quatro  novos  pianos  de  cauda  da  marca 

japonesa Kawai,  sendo três pianos meia cauda e um piano 3/4 de cauda. Esse 

investimento em equipamentos representa um avanço significativo para que o DMU 

inicie  um processo  rumo  à  equiparação  aos  grandes  centros  de  excelência  em 

termos  de  infra-estrutura,  repercutindo  diretamente  no  aumento  qualitativo  das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O impacto dessa aquisição foi evidenciado pelos seguintes fatos:

• A  pianista  russa  Dr.  Irina  Vorobieva  (Universidade  do  Kentucky  -  EUA), 

realizou  palestra  e  masterclass  no  DMU alguns  dias  após  a  entrega  dos 

pianos.  A  mesma  mostrou-se  impressionada  com  a  qualidade  dos 

instrumentos que a UDESC oferece para as aulas de seus alunos, informando 

que  em  nada  deixa  a  desejar  em  relação  às  universidades  de  primeiro 

mundo.  Comentou inclusive o desejo de estabelecer um intercâmbio entre 

sua instituição e a UDESC.

• A pianista-concertista Dra. Simone Leitão (Brasil/EUA) realizou recital no novo 

piano do Auditório do DMU e mostrou-se surpresa por tocar em instrumentos 

de  tão  elevado  padrão,  face  ao  sucateamento  dos  pianos  de  algumas 

universidades brasileiras. 

• A  Comissão  de  Reconhecimento  dos  Cursos  de  Bacharelado  deu  nota 

máxima ao quesito “Adequação dos recursos materiais específicos do curso” 

e mostrou-se impressionada com a recente aquisição, indicando ser isso uma 

forte diferenciação do Curso em relação ao das outras instituições.

• A aquisição fará com a UDESC obtenha lugar de destaque perante alunos e 

professores de outras universidades brasileiras, por oferecer pianos de alto 

nível  para  os  participantes  do  Congresso  da  Associação  Nacional  de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), o qual ocorrerá no DMU 

no mês de agosto.

• Vinte pianistas do exterior (Europa, Ásia, América do Norte e Sul-Americanos) 

que participarão do Concurso Internacional de Piano de Santa Catarina irão 



estudar nos pianos do DMU no mês de julho. Este será mais um evento que 

levará  o  nome  da  UDESC  para  o  exterior,  ao  proporcionar  condições 

apropriadas  para  o  desenvolvimento  pleno  das  atividades  artísticas  e 

acadêmicas.

Mesmo com toda  a  repercussão  acima descrita,  o  maior  impacto  foi  no  próprio 

departamento, evidenciado pelo contentamento dos professores e alunos em saber 

que a UDESC está investindo na qualidade dos cursos, direcionando-se a tornar-se 

referência nacional e internacional. Ressalto que os instrumentos foram adquiridos 

para  serem utilizados nas aulas.  Nesse contexto,  a  próxima etapa  será  adquirir 

instrumentos apropriados para as salas de estudo e ensaio, já que pianos de cauda 

são  infinitamente  melhores  em  termos  de  precisão  da  mecânica  interna  do 

instrumento e de acuidade na resposta da ação motora, além de ser superior em 

sonoridade. Existem nuances interpretativas que apenas podem ser realizadas em 

um  piano  de  cauda.  Até  o  presente  semestre,  nossos  alunos  encontravam 

dificuldades para se adaptar aos pianos de cauda em concursos ou apresentações 

realizadas em teatros ou IES de outros estados. Isso não será mais um problema. 

Nota-se que estes instrumentos podem durar séculos se forem afinados e regulados 

periodicamente, não havendo necessidade de reposição. É um investimento para 

sempre.

Se considerarmos os fatos de que a UDESC era uma das poucas universidades do 

Brasil que não dispunha de pianos de cauda para as aulas, que a compra de pianos 

de cauda é uma reivindicação antiga do DMU e que somente agora isso se tornou 

realidade, faz-nos agradecer imensamente ao empenho dessa gestão em lutar por 

uma universidade que alcance padrões internacionais de excelência. 
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