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EMENTA 
Conceituação de restauração na área da luteria objetivando a preservação do bem 
(instrumento musical) como artefato de valor artístico, histórico e cultural, considerando 
a preservação de suas propriedades acústicas, verniz e elementos decorativos. 

OBJETIVO 
Fornecer subsídios teóricos e metodológicos dos processos de restauração e 
preservação das partes que compõem os instrumentos musicais de cordas e seus 
acessórios. Compreender a origem e a confecção das artes decorativas complementares 
empregadas na luteria, suas variações estéticas decorrentes de processos culturais dos 
países de onde se originaram os instrumentos da família dos cordófones fricciionados e 
plectrados. 

ESTRATÉGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
Aulas expositivas 
Utilização de recursos multimídia 
Apresentações e debates 
Demonstrações práticas 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita por meio de trabalhos manuscritos e debates sobre os temas 
apresentados em aula em duas datas pré definidas. 

 
CRONOGRAMA 

Semana DATA CONTEÚDO 
01  Apresentação do conteúdo da disciplina conforme a ementa. 

Introdução do luthier no ambiente da restauração, desde a 
recepção do artefato, documentação de registro, direitos e 
deveres conformo o ordenamento jurídico vigente.  
Aula expositiva: Documentação e registro no processo de 
restauração 

02  Aula expositiva: As artes decorativas na luteria 
03  Aula expositiva e prática: Abertura de tampo e fundo do violão 
04  Aula expositiva: Aplicações químicas na construção e 

restauração 
Reparação de mão de violão e guitarra 

05  Aula expositiva: Retoque de verniz na luteria 
06  Aula expositiva e prática: O gesso na luteria 



07  Aula expositiva: Encastro, inesto e alinhamento do braço na 
família do violino 

08  Aula expositiva: Fundição em cera perdida ou micro fusão 
09  Entrega do questionário para avaliação parcial - Aula 

expositiva: Atividade do luthier frente aos insetos xilófagos 
Técnicas de colagem de rachaduras de tampo 

10  Aula expositiva: Restauração de bordas internas e externas de 
tampo e fundo  
Tipos de reforços empregados em rachaduras de instrumentos 

11  Avaliação parcial (Entrega do trabalho) - Aula expositiva: 
Banho de ouro ou prata na luteria 

12  Aula expositiva e prática: Etiquetas de autor nos instrumentos 
musicais 

13  Aula expositiva: Restauração de rachaduras na caixa de 
cravelhas e a recuperação das furações das cravelhas 

14  Aula expositiva: Os acessórios dos instrumentos de arco e 
plectro 

15  Avaliação final 
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